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สรุป สมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

สมรรถนะ (Competency) มีความหมายรวม ๆ ว่า ความสามารถ ขีดความสามารถหรือ สมรรถภาพ 

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย  

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

2. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)  

สมรรถนะหลัก (CORE COMPETENCY)  

เป็นสมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมีเพราะเป็นสมรรถนะพื้นฐานของบุ

คลากรที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งหน้าที่ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย 

ได้แก ่ 

สมรรถนะที ่1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

โดยมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง  

1.1 ในการวางแผนการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห ์สังเคราะห์ภารกิจงาน  

1.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์ 

1.3 ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  

1.4ความสามารถในการพฒันาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให ้

งานประสบความสำเร็จ  

สมรรถนะที ่2 การบริการที่ด ี(Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให ้

บริการ และการปรับปรุง ระบบบริการให้มปีระสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

2.1 ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ  

2.2 การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  

สมรรถนะที ่3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า 

หาความรู ้ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม ่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้าง 

องค์ความรูแ้ละนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  

3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

3.2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ  

3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย  
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สมรรถนะที ่4 การทางานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 

สนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการ 

เป็นผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างและดำรงสัมพันธภาพ 

ของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย  

4.1 การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน  

4.2 การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน  

4.3 การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย  

4.4 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม  

4.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นใน การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรล ุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  

สมรรถนะที ่5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู(Teacher’s Ethics and Integrity) 

หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผู้เรียน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพคร ู 

5.1 ความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ  

5.2 มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ  

5.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม  

5.4 การประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ด ี 

สมรรถนะประจำสายงาน (FUNCTIONAL COMPETENCY) หมายถึง สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ  

สมรรถนะที ่1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้(Curriculum and Learning 

Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู ้

อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลย ีและการวัด ประเมินผล การเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

สมรรถนะที ่2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง ความสามารถ 

ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย 

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
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สมรรถนะที ่3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง 

การจัดบรรยากาศการเรียนรู ้การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจาวิชา 

การกำกับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

และความปลอดภัยของผู้เรียน  

สมรรถนะที ่4 การวิเคราะห ์สังเคราะห ์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis & 

Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทำความเข้าใจ แยกประเด็น 

เป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบ และนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง 

สามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดาเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ  

สมรรถนะที ่5 ภาวะผู้นำคร ู(Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรม 

ของครทูี่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกันทั้งภายใน 

และภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลัง 

แห่งการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  

สมรรถนะที ่6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ้

(Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึง 

การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ด ีและเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ 

 


