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การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ   1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษา  
ขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั   2) พฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  และ  3) ประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน  โดยมีทงัแบบ
วจิยัเชิงคุณภาพและแบบวจิยัเชิงปริมาณ   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  และ 
2) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยการตอบแบบประเมิน  ไดแ้ก่  ครูจาํนวน 552 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง  70 โรงเรียน   ซึงไดม้า
จากการสุ่มประชากรแบบแบ่งประเภท    เครืองมือทีใช้ในการวจิยั  คือ  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และ
แบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบบั โดยการใชเ้ทคนิควจิยั EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  และ
แบบประเมินสมรรถนะครู  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติบรรยาย   ค่ามธัยฐาน   ค่าพิสยั ระหวา่งควอไทล ์  ค่าเฉลีย
เลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์เนือหา  การวเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา  (PNI Modified)  และการวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis)   

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. การศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั  

ซึงกาํหนดโดยหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ พบวา่ ประกอบดว้ย 13 สมรรถนะ 64 ตวัชีวดั   
2. การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่

ประชาคมอาเซียน   พบวา่  ประกอบดว้ย 30 สมรรถนะ 168 ตวัชีวดั   ไดแ้ก่  1) ดา้นความรู้ มี 9 สมรรถนะ 3 3 
ตวัชีวดั 2) ดา้นทกัษะ มี 17 สมรรถนะ 99 ตวัชีวดั  และ  3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี 4 สมรรถนะ 36 ตวัชีวดั 

3. การประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน พบวา่ วเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะ 
และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ได้เท่ากบั 0.48, 0.38 และ  0.18 ตามลาํดบั และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ พบวา่ 
สมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน ซึงพิจารณาจากสมรรถนะทีตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้งปรับปรุง มี 
10 สมรรถนะ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ 4 สมรรถนะ และดา้นทกัษะ 6 สมรรถนะ และสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาในลาํดบัรองลงมา  ซึงพิจารณาจากสมรรถนะทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง มี 9 สมรรถนะ 
ประกอบดว้ยดา้นความรู้ 3 สมรรถนะ  ดา้นทกัษะ 4 สมรรถนะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 2 สมรรถนะ 
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This research aimed to 1) study competency and competency model for teacher in basic education school at 

the present time  2) development of the essential competency model for teachers in basic education schools to prepare 

for ASEAN community and 3) evaluate needs of development of the essential competency model for teachers in basic 

education schools to prepare for ASEAN community. This research was conducted by applying mixed research 

Methodology by both qualitative research and quantitative research. The informants consisted of two groups which 

were  1) the group who were interviewed and filled in a questionnaire, including 17 experts by purposive selection 

and  2) the group who filled in a evaluation form, including 552 teachers from 70 sample schools by using stratified 

random sampling. The research instruments were an interview form of structure interview and two questionnaires 

by using EDFR technique (Ethnographic Delphi Future Research) and evaluation form of teacher competency.  The 

data were analyzed by statistics descriptive, median, interquartile range, mean, standard deviation, content analysis, 

modified priority needs index (PNI Modified) and matrix analysis.  

The results of this thesis were as follow: 

1. The study of competency and competency model for teachers in basic education schools in the present 

time which defined by educational agencies consisted of 13 competencies (64 indicators). 
2. The development of the essential competency model for teachers in basic education schools for prepare 

for ASEAN Community found that essential competency model for teachers consisted of 30 competencies (168 

indicators) which were 1) 9 competencies (33 indicators) of knowledge  2) 17 competencies (99 indicators) of skills and 

3) 4 competencies (36 indicators) of attributes. 

3.  The evaluation of need of development of the essential competency model for teachers in basic 

education schools to prepare for ASEAN community found that analyzing of modified priority needs index 

(PNI Modified) of knowledge, skill and attributes equal to 0.48, 0.38 and 0.18 respectively.  And by using matrix 

analysis found that have 10 competencies which need to be developed urgently that considered from competency 

which is lower than specified criterion and must be improved consisted of 4 competencies of knowledge; and 6 

competencies of skills.  And have 9 competencies which need to be developed in a lower priority that considered 

from competency which is lower than specified criterion but not very serious consisted of 3 competencies of 

knowledge; 4 competencies of skills; and 2 competencies of attributes. 
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สมบูรณ์ยงิขึน 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู ของโรงเรียนทีเป็นกลุ่มทดลองเครืองมือ
วจิยัและโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึงไดส้ละเวลาและใหค้วามร่วมมืออยา่งดียงิในการเก็บขอ้มูล
วจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัดาํเนินการวจิยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 



ช 

 
ขอกราบขอบพระคุณ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหทุ้นอุดหนุนการทาํ

วทิยานิพนธ์ ในครังนี เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท  ซึงเป็นเงินงบประมาณแผน่ดิน (หมวดเงิน
อุดหนุนทวัไป) ของบณัฑิตวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2556 (ครังที 1) 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยข์องสาขาวชิา พฒันศึกษาทุกท่าน  ทีคอยติดตามการทาํ
วจิยั  ใหค้าํแนะนาํทีเป็นประโยชน์  และใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด   

ขอกราบขอบพระคุณอยา่งลึกซึงต่อบิดาและมารดา ซึงเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ว้จิยัมี
ความตงัใจและมุ่งมนัในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตจนประสบความสาํเร็จ ลุล่วง
ดว้ยดียงิในครังนี  ขอขอบคุณญาติพีนอ้ง  เพือนเรียน และเพือนร่วมงานทุกคน ทีใหก้ารสนบัสนุน
และใหก้าํลงัใจ มาโดยตลอด   และขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ นายภคัพงษ ์ ภาคภูมิ  ซึงเป็นหวัหนา้
ครอบครัวทีดี คอยใหค้วามช่วยเหลือดูแลบุตรสาวสองคนในช่วงทีผูว้จิยักาํลงัเรียนและกาํลงัทาํ
วทิยานิพนธ์อยู ่ เป็นการลดภาระหนา้ทีงานใหก้บัผูว้จิยัไดเ้ป็นอยา่งดียงิ  รวมทงัใหก้ารสนบัสนุน
และใหก้าํลงัใจตลอดช่วงระยะเวลาของการทาํวทิยานิพนธ์  ส่งผลใหง้านวทิยานิพนธ์ในครังนี
สาํเร็จลงไดร้วดเร็วขึน 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจาก วทิยานิพนธ์ เล่มนี  ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณ
ของบิดา มารดา ครูอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ทีไดใ้หก้ารอบรมสังสอน  ใหก้ารประสิทธิ
ประสาทวชิาความรู้  ใหค้าํปรึกษา  ใหค้าํแนะนาํ  และเป็นกาํลงัใจ ใหแ้ก่ผูว้จิยัอยา่งดียงิเสมอมา  
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บทท ี1 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

นบัตงัแต่ประเทศในกลุ่ม อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

(Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) มีการรวมตวักนัภายหลงัการประกาศ
ปฏิญญากรุงเทพ  (The Bangkok Declaration)  เมือวนัที 8 สิงหาคม 2510  โดยเริมตน้มีสมาชิกผู ้
ก่อตงั 5 ประเทศ  ไดแ้ก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   สาธารณรัฐสิงคโปร์  

สหพนัธรัฐมาเลเซีย  และราชอาณาจกัรไทย    ต่อมามีประเทศต่างๆ  เขา้เป็นสมาชิกเพิมเติม  ไดแ้ก่ 

บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมือวนัที 8 มกราคม 2527)   สาธารณรัฐสังคมนิยม เวยีดนาม   (เป็น
สมาชิกเมือวนัที 28 กรกฎาคม 2538)   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และสหภาพพม่า  

(เป็นสมาชิกพร้อมกนัเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2540)  และราชอาณาจกัรกมัพชูา (เป็นสมาชิกเมือ
วนัที 30 เมษายน 2542) ตามลาํดบั   ทาํให้กลุ่มอาเซียนมีสมาชิกครบ  10 ประเทศในเอเ ชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้   โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของการก่อตงัอาเซียนเพือส่งเสริมความ เขา้ใจอนัดี
ระหวา่งกนัในภูมิภาค  ธาํรงไวซึ้งสันติภาพ  เสถียรภาพ  และความมนัคงทางการเมือง   สร้างสรรค์
ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ   การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  การกินดีอยูดี่บนพืนฐานของ
ความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก  (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  2552

ก: 3-4)   นบัตงัแต่วนัก่อตงัอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างไดรั้บประโยชน์จากความร่วมมือ
ทีช่วยใหผ้า่นพน้วกิฤตต่างๆ  และสามารถเพิมอาํนาจต่อรองกบัประชาคมอืนๆ  ในโลกใหสู้งขึน  

แมจ้ะเป็นเพียงการรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ  ก็ตาม ภายหลงัการรับรองเอกสาร  “วสิัยทศัน์อาเซียน  

2020” (ASEAN Vision 2020) ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เพือพฒันาอาเซียนไปสู่  “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community) ใหเ้ป็นผลสาํเร็จภายในปี  2563 (ค.ศ. 2020) และเห็นชอบใหมี้
การร่าง “กฎบตัรอาเซียน ” เพือเป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทงั  10 

ใหเ้ป็นหนึงเดียวกนั  ตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี  พ.ศ.2550 (ค.ศ. 2007)  ทีมีการตก
ลงใหเ้ร่งรัดการจดัตงัประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จเร็วขึนอีก  5 ปี คือภายในปี  พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 

2015) ซึงมีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบตัรอาเซียน” (ASEAN Charter)  เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยู่
ร่วมกนัทีเนน้ความยดึมนัในหลกัการแห่งประชาธิปไตย   หลกันิติธรรม   และธรรมาภิบาล   การ
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เคารพและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน  ทีจะนาํไปสู่ความเป็นหนึงเดียว
ของอาเซียน  ดงัคาํขวญัทีวา่  

ASEAN MOTTO 

“ One Vision, One Identity, One Community ” 

คาํขวญัของอาเซียน 

“ หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึงประชาคม ”  

ส่งผลใหเ้กิดความพยายามในการขบัเคลือนและเตรียมการเพือกา้วสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนใหท้นัตามกาํหนดเวลาดงักล่าวในทุกมิติอยา่งเป็นรูปธรรมและจริงจงัมากยงิขึน  

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553ก: 4-5)  และนอกจากนี นายวทิวสั  ศรีวหิค อธิบดีกรม
อาเซียนไดก้ล่าวบรรยายทางวชิาการเพือสร้างความตระหนกั  เรือง “การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ใน ค.ศ. 2515”  ใหก้บันกัการศึกษาวา่  “ ... อาเซียนมีประชากรรวมกนัทงัสินเกือบ 600 ลา้นคน  มี
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูง และเป็นทีสนใจของประเทศคู่เจรจาทงั ASEAN+3 (ASEAN รวมกบั 

จีน  ญีปุ่น และเกาหลีใต้ )  ASEAN+6 (ASEAN รวมกบั  จีน  ญีปุ่น  เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด ์และอินเดีย )  และประเทศคู่เจรจาอืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา  รัฐเซีย  แคนาดา เป็นอยา่ง
มาก โดยเฉพาะอยา่งยงิปีทีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ส่งผลใหมี้การเดินทางเขา้ออก
ประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาขา้งตน้สูงขึนมาก ... ”  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553

ก: 11-12)  ดงันนั การศึกษาจึงเขา้มาเกียวขอ้งและมีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามรู้ทีจาํเป็นในการ
ขบัเคลือนและเตรียมการเพือกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใหท้นัตามกาํหนดในกรอบความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียน ทงั 3 เสาหลกั (Three Pillars of ASEAN Community)  ซึงประกอบดว้ย  
ประชาคมความมนัคงอาเซียน  (ASEAN Security Community – ASC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม  (ASEAN Socio-

Cultural Community – ASCC) อยา่งหลีกเลียงมิได้   โดยมีสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาใน
ฐานะหน่วยวจิยัและพฒันานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ จาํเป็นทีจะตอ้งมีความตระหนกัรู้
และมีความพร้อมในการกาํหนดนโยบายเพือขบัเคลือนประเทศไทยใหก้า้วสู่ประชาคมอาเซียนที
สอดคลอ้งกบันโยบายในการขบัเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  ทีมุ่งสร้างคนไทย
ยคุใหม่ใหมี้ความรู้  ความดี และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข  ซึงหมายรวมถึงการจดั
การศึกษาเพือใหค้นไทยมีความพร้อมทีจะเป็นพลเมืองอาเซียนทีสามารถแข่งขนัไดแ้ละอยูร่่วมกบั
เพือนบา้นอยา่งสันติสุข  ตลอดจนเป็นตน้แบบการดาํเนินการเพือขยายผลความร่วมมือทีเป็น
รูปธรรมกบัประเทศเพือนบา้นต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกนัอีกดว้ย  ดงันนั การใหค้วามรู้แก่ขา้ราชการ 
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บุคลากร  และผูส้นใจเกียวกบัการเตรียมการเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิง ทีจาํเป็นอยา่ง
มาก (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ก: 5)  จะเห็นไดว้า่ ความสาํคญัของการศึกษาในการ
ขบัเคลือนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอยา่งชดัเจนในปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานสาํหรับ
ประชาคมอาเซียนทีเนน้ยาํความสาํคญัของการศึกษาซึงเป็นกลไกสาํคญัในการนาํอาเซียนบรรลุ
วสิัยทศัน์อาเซียน 2020 โดยกาํหนดใหอ้าเซียนมีวสิัยทศัน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชือมโยง
เขา้ดว้ยกนัในการเป็นหุน้ส่วนในสิงแวดลอ้มของประชาธิปไตยและอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน    
การพฒันาทีมีพลวตัรและการรวมตวัทางเศรษฐกิจทีใกลชิ้ด   และในสังคมทีเอืออาทรถึงสาย
สัมพนัธ์แน่นแฟ้นทางประวติัศาสตร์ ตระหนกัถึงความสาํคญัของมรดกทางวฒันธรรมทีมีร่วมกนั
และมีความเชือมโยงในอตัลกัษณ์ของภูมิภาค   และนอกจากนีวสิัยทศัน์อาเซียน  2020 ไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของการพฒันามนุษย์   โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาดา้นต่างๆ  

อาทิเช่น การศึกษา   การเรียนรู้ตลอดชีวติ   การฝึกอบรม  นวตักรรม  การส่งเสริมการป้องกนั
คุณภาพการทาํงานและการประกอบการ  การเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ   การวจิยั  การพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใตป้ระเด็น ทีสาํคญั  ไดแ้ก่  ความร่วมมือทางดา้นวชิาการ  และ 
การพฒันาซึงจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการรวมตวัของอาเซียน  รวมถึง การเสริมสร้างขีด
ความสามารถและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พือลดช่องวา่งการพฒันา  ดงันนั ความสาํคญัของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนจึงไดท้วบีทบาทมากขึนต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอาเซียนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล   โดยเฉพาะ
อยา่งยงิความเคลือนไหวและเปลียนแปลงซึงเกิดขึนอยา่งรวดเร็วและต่อเนืองในหลากหลายดา้นที
ส่งผลใหโ้ลก กา้ว สู่ยคุโลกาภิว ั ตน์อนัเป็นยคุของสังคมฐานความรู้   กลไกความร่วมมือดา้น
การศึกษาจึงเป็นสิงจาํเป็นพืนฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมทีมีความมนัคงทงั
ทางดา้นเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  โดยเฉพาะการพฒันาศกั ยภาพมนุษยเ์พือสร้างอนาคตที
รุ่งเรืองของอาเซียน (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  2552ก: 4-5 )  จากขอ้มูลดงักล่าว แสดง
ใหเ้ห็นวา่ทงันกัวชิาการและนกัการศึกษาต่างใหค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  ซึงรวมถึงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาดว้ย เนืองจากบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผูที้มีความสาํคญัมากทีสุดทีจะช่วยขบัเคลือนองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ สรรคส์ร้าง  
กระตุน้ ส่งเสริมบุคลากรใหมี้สมรรถนะ พฒันา คิดคน้สิงใหม่ๆ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศ
ไดป้ระสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะในยคุทีสังคมโลกมีการแข่งขนัและพฒันาอยา่งมหาศาล และจาก
การทีโลกมีการพฒันาการอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการรวมตวัของ  ASEAN เป็น ASEAN 
Community และ ASEAN มีความร่วมมือกบัประเทศอืนๆ อีก  ทาํใหมี้ขอ้ตกลงการแลกเปลียน
ผลิตภณัฑ ์ สินคา้  แรงงาน  การเงิน  การคลงั อยา่งไม่มีกาํแพงกีดกนั ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  
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โดยเฉพาะในมิติของการใชบุ้คลกรร่วมกนัอยา่งเป็นอิสระนนั  ทาํใหป้ระเทศต่างๆ ตืนตวัอยา่ง
มาก  เช่น  ประเทศจีนกาํหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีเรียนรู้ 3 ภาษา คือ ภาษาจีน  
ภาษาองักฤษ และภาษาในกลุ่ม ASEAN อีก 1 ภาษา  (พศิน แตงจวง, 2554: 51-52) ในขณะทีการ
จดัการศึกษาของไทยทีแมจ้ะใหค้วามสาํคญัเรืองภาษาองักฤษแต่ยงัไม่สามารถทาํไดดี้เท่าทีควร ซึง
รวมถึงภาษาอืนๆ เช่น ภาษาจีน เป็นตน้ เพราะคนไทยรู้ภาษาจีนค่อนขา้งนอ้ยหากเปรียบเทียบกบั
ประเทศอืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553ก: 41-42) 
เป็นตน้  และถา้หากเราไม่เตรียมประเทศและประชาชนใหพ้ร้อมทีจะเขา้สู่ “ประชาคมอาเซียน”  
นนัก็หมายถึงวา่  เราชาวไทยทุกคนก็มิอาจเป็น “ผูน้าํ” ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้ แลว้
เราก็จะตกอยูใ่นสภาวะของ “ผูต้าม” ทีไม่มี “ขีดความสามารถในการแข่งขนั” กบัอีก 9 ประเทศ 
รวมถึงการแข่งขนัใน “กรอบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนดว้ย” (สมเกียรติ  
อ่อนวมิล, 2555: 42-43) ดงันนั การเตรียมความพร้อม ดา้นการศึกษาและ การพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาใหมี้ทกัษะดา้นต่างๆ เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิ 

แรงงานในศตวรรษที 21  ไดมี้การเปลียนแปลงอยา่งมากเนืองจากมีพฒันาการและมี
ความเจริญกา้วหนา้ของนวตักรรมและเทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้ม ความร่วมมือกนัในสังคม
เปลียนแปลงไป กอปรกบัมีขอ้ตกลงร่วมกนัทงัภายในกลุ่มประเทศและระหวา่งประเทศต่างๆ ขึน
จาํนวนมากในช่วงก่อนถึงศตวรรษที 21 นนั มีความจาํเป็นอยา่งยงิทีบุคลากรทางการศึกษาจะตอ้ง
เปลียนมุมมอง แนวคิดและรูปแบบในการเตรียมแรงงานหรือพฒันาทกัษะแรงงาน (พศิน  แตงจวง, 
2554: 121)  รวมถึงวชิาชีพ “ครู” ซึงเป็นอีกวชิาชีพหนึงทีเป็นวชิาชีพชนัสูง ทีมีความสาํคญัและ
จาํเป็นต่อสังคมไทยมาอยา่งต่อเนืองยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือมีการเปลียนแปลงเกิดขึน อาทิ 
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการพฒันาในยคุสังคมโลกาภิวตัน์ ทีทาํใหข้อบข่าย
การสืบเสาะ  คน้ควา้  แสวงหา และการถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู้แห่งศาสตร์ต่างๆ มากขึน  
โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ประเทศไทยกาํลงักา้วสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  เพือการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคอยา่งสันติสุข มีการแกไ้ขปัญหาโดย
สันติวธีิ  มีความมนัคงและมงัคงัในทางเศรษฐกิจ  สามารถแข่งขนักบัประเทศในภูมิภาคอืนๆ ได ้
รวมทงัสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมทีเอืออาทร จึงถือเป็นจุดเปลียนสาํคญัหนึง และระบบการศึกษา
ในฐานะเป็นกลไกสาํคญัในการเตรียมและพฒันาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองทีมีคุณภาพ สามารถ
ปรับตวัและแกไ้ขปัญหาทีหลากหลายในสถานการณ์ทีมีความเปลียนแปลงตลอดเวลา รวมทงั
สามารถริเริมพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติใหพ้ฒันาและกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งมี
หลกัการบนพืนฐานของความเขา้ใจและเหตุผล ความถูกตอ้ง ความดีงาม และความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม จึงจาํเป็นตอ้งปรับเปลียนและพฒันาใหท้นักบัทุกสถานการณ์ทีเกิดขึน วชิาชีพครู
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ในฐานะฟันเฟืองสาํคญัของระบบการศึกษาในการพฒันาคุณภาพของคนไทยทุกมิติจึงทวี
ความสาํคญัมากยงิขึน (สาํนกั งานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2554ก: 1) แต่เมือมีการสังเคราะห์
สภาพปัญหาบุคลากรทางการศึกษาทงัประเทศทีพฒันาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันา พบวา่ ต่างมี
ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งสินเชิง กล่าวคือ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผูที้มี
ความรู้ความสามารถสูงไม่สนใจเขา้เรียนเพือประกอบอาชีพครู อนัเกิดมาจาก สาเหตุหลกั เช่น 
แรงกดดนัจากกระแสโลกาภิวตัน์ทีทาํใหค้รูตอ้งมีการปรับเปลียนรูปแบบของการจดั การเรียน
การสอนใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนของตนเองมีสมรรถนะ 
เกิดภาวะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้นอกจากนี ผลกระทบจาก
สงคราม การเคลือนยา้ยประชากร  การเรียกร้องของประชากรทีหลากหลายชาติพนัธ์ุ สังคม
กลายเป็นสังคมพหุวฒันธรรม (multi-cultural) และจากกฎระเบียบทีคุม้ครองสิทธิของผูเ้รียนทีมี
ความตอ้งการพิเศษเหล่านีลว้นเป็นปัญหาทีมีผลกระทบถึงความยุง่ยากทีครูตอ้งมีสมรรถนะมาก
ขึน และเป็นปัจจยัสาํคญัทีครูตอ้งปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลง สาํหรับ การจดัการศึกษาของ
ไทยในภาวะปัจจุบนั นนั สามารถประเมินพฤติกรรมการสอนของครูไดจ้ากการเปรียบเทียบ
สมรรถนะดา้นความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของนกัเรียนไดจ้ากผลการสอบ  O-NET 

(Ordinary National Educational Test) ทีจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) หรือแมแ้ต่ NT (National Test)  ทีจดัสอบโดย สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พนืฐาน (สพฐ.) ซึงต่างพบอยา่งสอดคลอ้งวา่ ส่วนใหญ่แลว้นกัเรียนทีเขา้สอบไดค้ะแนนเฉลียตาํ
กวา่ร้อยละ 50 และเมือเขา้ทดสอบสมรรถนะระหวา่งประเทศ เช่น  TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) เป็นการทดสอบโดย IEA (The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ 
PISA ( Programme for International Student Assessment ) ของ  OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) ก็มีคะแนนตาํและอยูใ่นลาํดบัทา้ยๆ ในจาํนวน
ประเทศทีเขา้สอบ (พศิน  แตงจวง, 2554: 5-17)  จากขอ้มูลดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ คุณภาพ
การศึกษาไทยอยูใ่นภาวะวกิฤติ นนัคือระบบการจดัการศึกษาของไทยในภาวะปัจจุบนัยงัประสบ
ปัญหา ถึงแมว้า่กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการปฏิรูปการศึกษามาตงัแต่ พ.ศ. 2542  และ
นอกจากนี ในประเทศกลุ่มอาเซียนไดเ้คยมีการสาํรวจทศันคติและการตระหนกัรู้เกียวกบัอาเซียน
ของประชาชน โดยมูลนิธิอาเซียนซึง เก็บผลสาํรวจจากนกัศึกษามหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน ทงั  10 ประเทศ จาํนวน 2,170 คน เพือสาํรวจความตระหนกั รู้เกียวกบัอาเซียน
ของประชาชน ปรากฏวา่  มีประเด็นขอ้คาํถาม เกียวกบั การตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็น
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน  พบวา่  ประเทศทีตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นประชาชน
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อาเซียนมากทีสุดเป็นอนัดบัที 1 คือประเทศลาว คิดเป็นร้อยละ 96.0  รองลงมาคือ ประเทศกมัพชูา 
คิดเป็นร้อยละ 92.7  ในขณะที ประเทศ ไทยอยูใ่นลาํดบัที 8 คิดเป็นร้อยละ 67.0 ประเด็นขอ้
คาํถามเกียวกบัความคุน้เคยต่อการเป็นประชาชาติอาเซียนวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน  พบวา่ ประเทศที
รู้สึกคุน้เคยกบัการเป็นประชาชาติ อาเซียนมากทีสุด เป็นอนัดบัที 1 คือประเทศ เวยีดนาม  คิดเป็น
ร้อยละ  88.6  รองลงมาคือ ประเทศ ลาว คิดเป็น ร้อยละ 84.5 ขณะทีประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัที 4 

คิดเป็นร้อยละ 68.0  ประเด็นขอ้คาํถาม เกียวกบัความตอ้งการเรียนรู้เกียวกบัประเทศอืนๆ นนั  

พบวา่ ประเทศทีตอ้งการเรียนรู้เกียวกบัประเทศอืนๆ มากทีสุด เป็นอนัดบัที 1 คือประเทศลาว คิด
เป็นร้อยละ 100.0  รองลงมาคือประเทศกมัพชูา คิดเป็นร้อยละ 99.6  ในขณะทีประเทศไทยอยูใ่น
ลาํดบัที 7 คิดเป็นร้อยละ 87.5  ส่วนประเด็นขอ้คาํถามดา้นความรู้เกียวกบัธงอาเซียนวา่รู้จกัธง
อาเซียนหรือไม่  พบวา่ ประเทศ บรูไนรู้จกัธงอาเซียนมากทีสุดอนัดบั 1 คิดเป็น ร้อยละ 98.5  

รองลงมาคือ ประเทศ อินโดนีเซีย ในขณะทีประเทศไทยเป็นอนัดบัสุดทา้ย  คิดเป็น ร้อยละ 38.5  

และประเด็นขอ้คาํถาม ดา้นความรู้ เกียวกบัการก่อตงั อาเซียนวา่ก่อตงัอาเซียน เมือปีใด  พบวา่ 
ประเทศลาว รู้จกัมากทีสุดอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 68.4  รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็น
ร้อยละ 65.6  ในขณะทีประเทศไทยเป็นอนัดบัสุดทา้ย  คิดเป็นร้อยละ 27.5  (Thompson, Eric C. 

and Chulanee Thianthai, 2007: 40-56) จากผลการสาํรวจดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานะของคน
ไทยในตอนนีกาํลงัอยูใ่นภาวะเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขา หมายความวา่  ประเทศไทยมีความตระหนกัรู้
ในเรืองอาเซียนทีดอ้ยกวา่ประเทศอืน   จึงถือเป็นสิงสาํคญัที ผูมี้บทบาทในการพฒันาผูเ้รียน ตอ้งมี
การเร่งสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจ  รวมถึงปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนไทยสนใจในเรือง
ของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ซึงเป็นภาระสาํคญัทีทุกฝ่ายตอ้งมีการกา้วเดินต่อไป  เพราะการ
เขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งเตม็ตวั  นอกจากจะมีผลต่อการคา้ขายทางภูมิภาค แลว้ยงั
หมายความวา่ทุกประเทศไดห้ลอมรวมเป็นพลเมืองเดียวกนัภายใตก้รอบของขอ้ตกลงทีกาํหนด   
ถา้หากไทยไม่ไดศึ้กษาหรือรู้เท่าทนัก็อาจเกิดผลต่อประเทศไดใ้นทา้ยทีสุดนนัเอง   มิฉะนนั
ประเทศเราจะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานอาเซียนได ้ ดงันนั การพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาจึงมีความจาํเป็นตอ้งรีบดาํเนินการอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยงิคือการพฒันา
ครูผูส้อน เพราะครู เป็นสมาชิกอาเซียนคนหนึงและเป็นผูที้มีบทบาทสาํคญัมากทีสุดทีจะช่วย
ขบัเคลือนการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ และส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะทีพร้อมจะเป็น
กาํลงัสาํคญัในสังคมอาเซียนและควรจะเป็นทกัษะเพือการดาํรงชีวติทีเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั
ในศตวรรษที 21 นีดว้ย   

ในการพฒันาองคก์รมกัจะใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยงิไดใ้หค้วามสาํคญักบั  “สมรรถนะ  (Compentency)” ไวใ้นทุกกระบวนการของการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล  เนืองจากเครืองมือการบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามแนว Compentency เป็น
เครืองมือในการบริหารจดัการทีมุ่งเนน้ไปทีการสร้าง “ผลสัมฤทธิ”  ใหเ้กิดขึนในการปฏิบติังาน
แต่ละคน โดยเครืองมือดงักล่าวจะช่วยเพิม “ขีดความสามารถ” ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ดงันนั 
การนาํแนวคิด Compentency มาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งช่วยใหอ้งคก์รสามารถ “รักษา
ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั” ได้  เพราะ “คน” คือองคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของ “ ความไดเ้ปรียบ
เชิงแข่งขนั ” ในโลกปัจจุบนั (สุกญัญา  รัศมีโชติ , 2551: 22-23) โดยแนวคิดในภาพรวมของ
สมรรถนะ มีจุดเริมตน้มาจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มรอบๆ องคก์าร ซึงทาํใหอ้งคก์าร
ตอ้งปรับตวัตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึน คนซึงเป็นทรัพยากรทีสาํคญัจะมีบทบาทต่อการนาํพา
องคก์ารไปสู่ยคุใหม่ซึงเรียกวา่ยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ องคก์ารจึงตอ้งการคนทีมีประสิทธิภาพสูง 
มีการเรียนรู้อยูเ่สมอ เพือเป็นตวัขบัเคลือนและผลกัดนัใหอ้งคก์ารสร้างความรู้ของตนเอง และเป็น
องคก์ารทีมีประสิทธิภาพสูงดว้ย ดงันนั จึงไดมี้การปรับปรุงแนวคิดการบริหารคนขึนโดยมุ่งให้
ความสาํคญักบัสมรรถนะคนเป็นหลกั (นิสดาร์ก  เวชยานนท,์ 255 3: 28)  ซึงผูที้ริเริมแนวคิด
เกียวกบัสมรรถนะ  คือ ศาสตราจารย์ David C. McClelland นกัจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั  Harvard  
ทีไดอ้ธิบายแนวคิดเกียวกบัสมรรถนะ ดว้ยโมเดลภูเขานาํแขง็  (Iceberg Model) วา่ ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขานาํแขง็  โดยมีส่วนทีเห็นไดง่้ายและพฒันาไดง่้ายคือส่วนที
ลอยอยูเ่หนือนาํ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ (Knowledge) และทกัษะต่างๆ  (Skills) สาํหรับคุณลกัษณะอืนๆ  

ของบุคคล  (Attributes) ไดแ้ก่ แรงจูงใจ   อุปนิสัย ภาพลกัษณ์ภายใน  และบทบาททีแสดงออกต่อ
สังคมเป็นส่วนทีมองเห็นไดย้าก และพฒันายากคือส่วนที อยูใ่ตผ้วินาํ   (สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน, 2548ก: 2-4)  หากพิจารณาความยากง่ายของการพฒันาองคป์ระกอบต่างๆ ของ
สมรรถนะเชิงพฤติกรรมแลว้ ในการคดัเลือกคนเขา้ทาํงานในงานต่างๆ ขององคก์รนนั ควรเลือก
คนทีมีแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ และค่านิยมทีตรงกบังานก่อน ส่วนความรู้และทกัษะนนัมี
ความสาํคญัรองลงมา จะสามารถพฒันาไดง่้ายมากกวา่ แต่สาํหรับองคก์รบา้นเรามกัทาํตรงกนัขา้ม 
กล่าวคือ เลือกคนทีมีความรู้ (วฒิุการศึกษา) และผลการเรียนก่อน โดยมกัสันนิษฐานกนัวา่คนๆ 
นนั มีองคป์ระกอบของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมอืนๆ ตามมา หรือสามารถพฒันาตนเองเองไดใ้น
ภายหลงั ทาํใหพ้บวา่องคก์รในบา้นเราโดยทวัไปมกัประสบปัญหาในการจดัคนตรงกบังานอยู่
เสมอ (ชชัวลิต  สรวารี, 2552: 6)  สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้นาํแนวคิด
เรืองสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เพราะมีความ เชือวา่ จะทาํใหก้ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  ไม่วา่จะเป็นในเรือง ของการคดัเลือก การพฒันา และ
การบริหารผลงาน  กล่าวคือ ในการคดัเลือกทีเดิมเนน้เพียงการวดัความถนดัและความรู้เฉพาะใน
งาน  ซึงแมจ้ะเป็นสิงทีสาํคญั มากในการทาํงาน  แต่วา่ยงัไม่เพียงพอ  ยงัตอ้งเนน้ส่วนทีอยูใ่ตน้าํ
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ของบุคคล ซึงไดแ้ก่ ค่านิยม ทศันคติ บุคลิกภาพ เพิมขึนดว้ย เพราะสิงเหล่านีส่งผลใหพ้ฤติกรรม
ในการทาํงานของบุคคลเป็นไปในลกัษณะทีองคก์ารตอ้งการหรือไม่ ในดา้นการพฒันาซึงแต่เดิม
อาจจะเนน้เพียงเรืองความรู้และทกัษะก็ตอ้งหนัมาใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมในการทาํงาน
เพิมเติมขึน ตลอดจนตอ้งหาหนทางในการฝึกอบรมใหข้า้ราชการมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งที
องคก์รตอ้งการ ส่วนการบริหารผลงานซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการประเมินผลการปฏิบติังานและ
การจ่ายค่าตอบแทน  ซึงเดิมอาจเนน้เพียงผลงานทีบุคคลสามารถผลิตได ้การใหค้วามสาํคญักบั
พฤติกรรมการทาํงานโดยมีการประเมินพฤติกรรมในการทาํงาน และจ่ายค่าตอบแทนใหส้ัมพนัธ์
กนักบัพฤติกรรมในการทาํงาน แทนทีจะเนน้ทีผลงานเพียงอยา่งเดียวจะทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมที
พึงประสงคเ์พิมขึน อีกประการหนึงในหน่วยงานทีผลผลิตสุดทา้ยเห็นไดไ้ม่ชดัเจน การเพมิการวดั
พฤติกรรมในการทาํงานจะทาํใหส้ามารถวดัผลงานไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยงิขึน  (สาํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548ก: 7-8)  การนาํหลกัการสมรรถนะ ( Competency-base 

Approach) มาใชใ้นการพฒันาขีดความสามารถของบุคคลในภาครัฐของประเทศไทยไดรั้บการ
ยอมรับกนัมากขึน หลงัจากทีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดน้าํแนวคิดนีมา
ใชใ้นวงการขา้ราชการ และปัจจุบนัไดก้าํหนดไวเ้ป็นหลกัการสาํหรับขา้ราชการพลเรือน ในขณะ
ทีภาคการศึกษามีหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดน้าํหลกัการนีมาปรับใชเ้พือการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากนับา้งแลว้ ในส่วนของสถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ไดมี้การศึกษา
และกาํหนดรูปแบบสมรรถนะ ( Competency Model) สาํหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ของ
ขา้ราชการ 4 กลุ่ม  ในปี 2552 ไดแ้ก่ ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษา และศึกษานิเทศก ์  โดยมีการประยกุตใ์ชห้ลกัการสมรรถนะเพือการพฒันา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยกาํหนด ตามวงจร ระบบ การพฒันาสมรรถนะบุคคล ( Competence 

Development Lifecycle)  ซึงมีการดาํเนิน งานใน 3 ระยะทีต่อเนืองกนั คือ  ระยะที 1 การจดัทาํ
รูปแบบสมรรถนะ ( Competency Model) ระยะที 2 การประเมินสมรรถนะ ( Competency 

Assessment) และระยะที 3 การพฒันาสมรรถนะ (Competency Developement) (ชรินทร์  ชวนวนั : 

2552: 1-2) 
ปัจจุบนั ได้ มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครู สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ภายใตโ้ครงการไทยเขม้แขง็ในเรืองของการยกระดบัคุณภาพ  โดยแบบประเมินสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีพฒันาขึนนีมีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ McClelland ซึงสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของสาํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน โดยส่งเสริมสนบัสนุนใหส่้วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ตามกรอบมาตรฐานความสาํเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Standard for Success) เพือให้
เกิดผลสัมฤทธิต่อความสาํเร็จของส่วนราชการ  ไดมี้การกาํหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานโดยไดด้าํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการกาํหนดความ
ตอ้งการการพฒันาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบเพือประเมิน
สมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม โครงการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ   

กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพือการพฒันาครูรายบุคคล  ซึงคณะทาํงานประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ์นกัวชิาการศึกษา ผูบ้ริหาร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และ
ผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดร่้วมกนัพิจารณาและกาํหนดสมรรถนะครูสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยการวเิคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู ซึงประกอบดว้ย 
เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานตามภารกิจงานใน
สถานศึกษาจากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูส้อนทีหน่วยงานต่างๆ  ไดจ้ดัทาํไว ้
ไดแ้ก่   แบบประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ)  เพือใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีและเลือนวทิยฐานะของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  มาตรฐานวชิาชีพครูของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา  รูปแบบสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.)  
นอกจากนียงัศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสมรรถนะทีจาํเป็นในการ
ปฏิบติังานของครูผูส้อนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จากการสังเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ 
สมรรถนะครูในทศันะของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย สมรรถนะ
หลกั และสมรรถนะประจาํสายงาน ดงันี   สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 
สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน   การบริการทีดี   การพฒันาตนเอง   การทาํงาน
เป็นทีม   จริยธรรมและ จรรยาบรรณวชิาชีพครู   และสมรรถนะประจาํสายงาน ( Functional 

Competency)  ประกอบดว้ย   6  สมรรถนะ ไดแ้ก่  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   
การพฒันาผูเ้รียน   การบริหารจดัการ ชนัเรียน  การวเิคราะห์สังเคราะห์  และการวจิยัเพือพฒันา
ผูเ้รียน   ภาวะผูน้าํครู   การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพือการจดัการเรียนรู้  

(สาํนกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขนัพืนฐาน, 2553: 24-25)  แต่เมือวเิคราะห์ รูปแบบ
สมรรถนะทีใชใ้นการประเมิน สมรรถนะครู สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน แลว้ 
พบวา่ รูปแบบสมรรถนะยงัไม่ สอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนั ทีประเทศไทย กาํลงักา้วสู่ประชาคม
อาเซียนในยคุศตวรรษที 21 นี เนืองจากพิจารณาจากผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนไทยที
พบวา่ยงัอยูใ่นเกณฑที์ตาํและ คนไทยยงัขาดความตระหนกัรู้ในเรืองของอาเซียนเมือเทียบกบั
นานาชาติดงัทีกล่าวขา้งตน้  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งศึกษาเครืองมือทีสามารถแปรกลยทุธ์
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ขององคก์รไปสู่การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ ประชาคมอาเซียน  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาเรือง การพฒันา
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน โดยศึกษาในส่วนขององคป์ระกอบของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในคุณลกัษณะ 3 ดา้น  
คือ  1) สมรรถนะดา้นความรู้ (Knowledge)  2) สมรรถนะดา้นทกัษะ (Skills)  และ 3) สมรรถนะ
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ( Attributes)  ซึงเป็น รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic Model) โดยใช้
ภาษาเป็นสือในการอธิบาย สมรรถนะ ของบุคคล  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและ
องคป์ระกอบของสมรรถนะที มีการจดักลุ่มของสมรรถนะเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ โดย เกิด
จากการนาํวสิัยทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission)  หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมา
พิจารณาในการจดักลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงคใ์นการปฏิบติังานแต่ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะ
ประกอบดว้ยสมรรถนะทีพึงประสงคแ์ละมีตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และรูปแบบ
สมรรถนะทีไดรั้บการพฒันานี สามารถนาํมาใชเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะใหก้บั ครูในสถานศึกษา   
ขนัพืนฐานในการพฒันาสมรรถนะตนเองใหมี้ความพร้อม เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
และสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง ในการสร้างแบบ ประเมิน สมรรถนะครู ตามสภาพจริง  เพือนาํ
ขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู
เพือรองรับกา้วสู่ ประชาคมอาเซียน   ซึง จะเป็น ขอ้มูลทีเป็น ประโยชน์อยา่งยงิ ใหก้บั
สถาบนัการศึกษาใน การพฒันาสมรรถนะ ครูใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  จึงเป็นการเตรียมความ พร้อมทีจะขบัเคลือน
ใหส้ถานศึกษากา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งมีทิศทางตามเป้าหมายทีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน องคก์รการศึกษา และประเทศชาติต่อไป  
 
ข้อคําถามของการวจัิย 

เพือเป็นกรอบและแนวทางในการหาคาํตอบของการวจิยัในครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้
คาํถามของการวจิยั ไวด้งันี 

1. สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพ
ปัจจุบนัทีกาํหนดโดยหน่วยงานการศึกษาต่างๆ มีรูปแบบอยา่งไรบา้ง 

2. รูปแบบสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานในยคุทีประเทศ
ไทยกา้วสู่ประชาคมอาเซียนควรมีรูปแบบเป็นอยา่งไร  

3. ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอยา่งไร 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพือใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้

ขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไวด้งันี 
1. เพือศึกษา สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน

ตามสภาพปัจจุบนั 

2. เพือพฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัเรือง  การพฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา             
ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  มีขอบเขตของการวจิยั ดงันี 

1. ขอบเขตด้านเนือหา   
การวจิยัครังนี ศึกษาเฉพาะสมรรถนะและ รูปแบบสมรรถนะทีเกียวขอ้งกบั

สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยใหค้รอบคลุม
องคป์ระกอบของสมรรถนะ  ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ  ดา้นความรู้ ( Knowledge)  ดา้นทกัษะ 
(Skills) และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

2. ขอบเขตด้านพนืที 
การวจิยัครังนี  ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะสถานศึกษาขนัพืนฐานซึงเป็นโรงเรียนทีจดั

การศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษา หรือระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัครังนี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม  
ในการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน

เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทงั
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แบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ที
ใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึงผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลสามรอบ   

และกาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  ซึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ชียวชาญ ดงันี คือ เป็นผูที้สาํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอกขึนไป   เป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา   มี
ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน  และมีประสบการณ์ในการทาํงานเกียวกบัการขบัเคลือน
การศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   และเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครอบคลุม จึงกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลจาก
หลายสาขา ดงันี   1) ผูเ้ชียวชาญทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการวางแผนและกาํหนดนโยบายดา้น
การศึกษา จาํนวน 4 คน  2) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นบริหารการศึกษาและวจิยัการศึกษา จาํนวน 3 คน   

3) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 3 คน   4) ผูเ้ชียวชาญทางดา้น
การเมืองและการปกครอง  จาํนวน 1 คน   5) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นศาสนา ภาษา และวฒันธรรม 
จาํนวน 3 คน   6) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจ  จาํนวน 2 คน   และ 7) ผูเ้ชียวชาญทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 1 คน 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบประเมิน 
ในการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนนนั ผูว้จิยั กาํหนดประชากรทีใชใ้นการศึกษา
เป็นสถานศึกษาขนัพืนฐาน ทีเป็นโรงเรียนจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษาหรือ
ระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึง
เป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทงัหมด 82 โรงเรียน   แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub) 
จาํนวน 14  โรงเรียน   2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Focus School)  จาํนวน 14 โรงเรียน  3) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็น Buffer School  จาํนวน 24 โรงเรียน    และ 4)  โรงเรียนทีเขา้
ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น Sister School  จาํนวน 30 

โรงเรียน  และไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาเป็นโรงเรียนทีผูว้จิยัสุ่มจากประชากรแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified Random Sampling) ตามลกัษณะของโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  
ซึงกาํหนดจาํนวนโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซี
และมอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.V., 1970: 607-610)   ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง เป็นโรงเรียน 
ทงัหมด 70 โรงเรียน   แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทย
ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub) จาํนวน 12 โรงเรียน   2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม
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โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Focus School) จาํนวน 12 โรงเรียน   
3) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็น Buffer 

School  จาํนวน 20 โรงเรียน   และ  4) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
(Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น Sister School  จาํนวน 26 โรงเรียน และผูว้จิยั กาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
เป็นครูจากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 70 โรงเรียน  โรงเรียนละ 8 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูทงัหมด 560 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สมรรถนะ   หมายถึง คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของ บุคคลในตาํแหน่งหนึงทีเป็นผล
มาจากความรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ซึงจะทาํใหบุ้คคลนนัๆ แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมทีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ
ตามวสิัยทศัน์และวตัถุประสงคที์องคก์รกาํหนด  โดยมี องคป์ระกอบของสมรรถนะ  
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ 

1) ด้านความรู้ ( Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  

ทงัในสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลทีไดรั้บ
จากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ด้านทกัษะ ( Skills) หมายถึง การกระทาํ เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้
เกิดขึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา เป็นการต่อยอดจากความรู้
แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง  บทบาททีแสดงต่อสังคม 
(Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self Image) 

ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจาก
การสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล  

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู   หมายถึง รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic 

Model) โดยใชภ้าษาเป็นสือในการอธิบายสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของ
แนวคิดและองคป์ระกอบของสมรรถนะที มีการจดักลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ ซึงเป็น
สมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู   โดย เกิดจากการนาํวสิัยทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission)  หรือ
แผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมาพิจารณาในการจดักลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงค์ ในการ
ปฏิบติังานแต่ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะที จาํเป็นและมีตวัชีวดัของแต่ละ
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สมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือครูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ แลว้จะทาํใหค้รูสามารถปฏิบติังานใน
ดา้นนนัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล   โดยเป็นรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  
ซึงครอบคลุมอ งคป์ระกอบของสมรรถนะ ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ  ดา้นความรู้ ( Knowledge)  
ดา้นทกัษะ (Skills) และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  หมายถึง  การรวมตวักนัของกลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ  ซึงประกอบดว้ย  ราชอาณาจกัรไทย  บรูไนดารุสซาลาม   มาเลเซีย  

สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์   สาธารณรัฐ สิงคโปร์   สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย   ราชอาณาจกัร กมัพชูา   
สหภาพพม่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม   โดยมี
เป้าหมายของการรวมตวักนัเพือเพิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนใน
เวทีระหวา่งประเทศในทุกดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ แรงงาน บริการและการลงทุน ทีสามารถ
เคลือนยา้ยระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเสรีภายในปี พ.ศ. 2558  รวมถึงความสามารถในการรับมือกบั
ปัญหาใหม่ๆ ในระดบัโลกทีส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน    และได้มีการลงนามรับรอง  “ร่าง
กฎบตัรอาเซียน ” (ASEAN Charter)  เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยูร่่วมกนัทีเนน้ความยดึมนัใน
หลกัการแห่งประชาธิปไตย   หลกันิติธรรม   และธรรมาภิบาล   การเคารพและการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน  ทีจะนาํไปสู่ความเป็นหนึงเดียว  ดงัคาํขวญั ของอาเซียน ทีวา่ 

“หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึงประชาคม” ( One Vision, One Identity, One Community)  

โดยประชาคมอาเซียน  ประกอบดว้ย  3 เสาหลกั  (Three Pillars of ASEAN Community) คือ 
ประชาคมการเมืองและความมนัคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security Community - APSC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและ
วฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 

สถานศึกษาขันพนืฐาน   หมายถึง  โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบั
ประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  หรือระดบัมธัยมศึกษา  ในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่
ประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทยให้
เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ( Education Hub)  2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School)  3) โรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็น Buffer School  และ 4) โรงเรียนที
เขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็น Sister School   



15 

โครงการพฒันา ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub)  
หมายถึง   โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาศกัยภาพ
โรงเรียนในสังกดั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน ( สพฐ. ) ทีมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานในระดบัสากล ใหส้ามารถ รองรับนกัเรียน
ต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค   สังกดั สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน ( สพฐ. ) ไดค้ดัเลือก โรงเรียนเขา้ ร่วมโครงการ ทงัหมด  14 

โรงเรียน ซึงเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมีชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบติังานในประเทศ
ไทย และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น   

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School) 
หมายถึง โครงการทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาใหโ้รงเรียนเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  เป็นแหล่งการเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีโรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการรวมทงัหมด 14 โรงเรียน  แบ่งออกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน และระดบั
มธัยมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน   

โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  หมายถึง  โครงการ ที
ขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียน   เป็นโครงการทีจดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล  ซึง
ประกาศใหมี้การสนบัสนุนประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน กาํหนดใหมี้
การปฏิรูปการศึกษาทงัระบบ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริม
การเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาคในอาเซียน เพือใหป้ระเทศไทยมีความ
พร้อมในการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน  และเป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนทีมีประสิทธิภาพ  
ซึงมีโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 54 โรงเรียน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. Buffer School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย   มีจาํนวนทงัหมด 24 โรงเรียน   แบ่งออกเป็น 
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 14 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 โรงเรียน   

2. Sister School  หมายถึง โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และ
เป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 
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ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน มีจาํนวนทงัหมด 30 

โรงเรียน  แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 15 
โรงเรียน   

 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบ สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะ สาํหรับครูในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน
ตามสภาพปัจจุบนั ทีกาํหนดโดยหน่วยงานการศึกษาต่างๆ  

2. ได้รูปแบบสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงถูกพฒันาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ทีของครู 
เพือเตรียมความพร้อมในการรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นรูปแบบสมรรถนะทีได้
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 17 ท่าน โดยใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research)  และไดท้ราบระดบัสมรรถนะครูทีคาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ไดท้ราบระดบัสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง  
4. ไดท้ราบผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับ

การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

5. ไดข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะทีจะเป็นประโยชน์ใหก้บัสถาบนัการศึกษาในการพฒันา
สมรรถนะครูใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน  
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บทท ี 2 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 

ในการวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน นี ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูล จากเอกสาร แนวคิด และ
งานวจิยั เพือเป็นแนวทางการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ตามลาํดบัดงันี  

1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 
2. นโยบายการขบัเคลือนการศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน 
3. แนวคิดเกียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

4. แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ 
5. แนวคิดเกียวกบัการพฒันารูปแบบสมรรถนะครูและการประเมินสมรรถนะครู  

6. เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  
7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

มีรายละเอียดของการศึกษาคน้ควา้ ดงันี 

 

1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  
ทีมาของประชาคมอาเซียน (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2552ก: 3-5) มีดงันี 

1.1 กาํเนิดอาเซียน 

ในช่วงทศวรรษ  2500  ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตไ์ดแ้พร่เขา้มาสู่
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ทาํใหเ้กิดความกงัวลทางดา้นเสถียรภาพทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  ประกอบกบัประเทศมหาอาํนาจเริมไม่สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือเท่าทีควร  จึงทาํให้
ประเทศในกลุ่มหนัมา ให้ความร่วมมือซึงกนัและกนั  และไดมี้การฟืนฟูสัมพนัธภาพระหวา่ง
ประเทศขึน  ดว้ยเหตุนีจึงไดมี้การแสวงหาลู่ทางจดัตงัองคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึนใน
ภูมิภาค  
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อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (Association of 

Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตงัขึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) 

เมือวนัที 8 สิงหาคม  2510 โดยเริมตน้มีสมาชิกผูก่้อตงั  5 ประเทศ  ไดแ้ก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สหพนัธรัฐมาเลเซีย  และราชอาณาจกัรไทย ซึงผูแ้ทน
ทงั 5 ประเทศ ประกอบดว้ย  นายอาดมั  มาลิก  (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)  นายตุน อบัดุล  

ราชกั  บิน ฮุสเซน  (รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี กลาโหม  และรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการ
แห่งชาติมาเลเซีย)   นายนาซิโซ  รามอส  (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)   นายเอส  ราชารัตนมั  

(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโ์ปร์ )  และพนัเอก  (พิเศษ)  นายถนดั คอมนัตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ
ไทย)  ในเวลาต่อมาไดมี้ประเทศต่างๆ  เขา้เป็นสมาชิกเพมิเติม  ไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม  (เป็น
สมาชิกเมือวนัที  8 มกราคม 2527)  สาธารณรัฐสังคมนิยม เวยีดนาม   (เป็นสมาชิกเมือ วนัที 28 

กรกฎาคม 2538)   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และสหภาพพม่า  (เป็นสมาชิกพร้อม
กนัเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2540)  และราชอาณาจกัรกมัพชูา (เป็นสมาชิกเมือวนัที 30 เม.ย. 2542) 

ตามลาํดบั  ทาํใหอ้าเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

นบัตงัแต่วนัก่อตงัอาเซียนไดแ้สดงบทบาทในการธาํรงรักษาและส่งเสริม
สันติภาพ เสถียรภาพ  ความมนัคง  และความเจริญร่วมกนัในภูมิภาค  ตลอดจนมีววิฒันาการอยา่ง
ต่อเนืองในการสร้างความไวเ้นือเชือใจระหวา่งประเทศสมาชิก  ตลอดจนพฒันาการในเรืองความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมจนเป็นทีประจกัษแ์ก่นานาประเทศ  และสามารถนาํไปสู่การขยาย
สมาชิกภาพ  อาเซียนเป็นภูมิภาคทีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  และเป็นตวัอยา่ง
ของการรวมตวัของกลุ่มประเทศทีมีพลงัต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   

ความกา้วหนา้ของอาเซียนมีปัจจยัสาํคญัจากความไวใ้จกนัระหวา่งรัฐสมาชิก  อนัก่อใหเ้กิด
บรรยากาศทีสร้างสรรคแ์ละเอือต่อความร่วมมือระหวา่งกนั  ทาํใหส้ถานการณ์ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ด้ เปลียนผา่นจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญหนา้ในยคุสงครามเยน็มาสู่
ความมีเสถียรภาพ ความมนัคง  และความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดในปัจจุบนั   อยา่งไรก็ตามในปี  2540 

อาเซียนประสบกบัมรสุมหนกั  คือ วกิฤติเศรษฐกิจเอเชีย  หลงัผา่นพน้มรสุมดงักล่าวไปได้  จึงเกิด
ศกัราชใหม่ของความร่วมมือระหวา่งกนั  โดยในปี  2546 ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามปฏิญญาวา่ดว้ย
ความร่วมมือในอาเซียน  ฉบบัที 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพือ
ประกาศจดัตงัประชาคมอาเซียน  หรือ ASEAN Community ภายในปี  2563 (ค.ศ.2020) โดย
สนบัสนุนการรวมตวัและความร่วมมืออยา่งรอบดา้นโดยในดา้นการเมืองใหจ้ดัตงั  “ประชาคม
การเมืองความมนัคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political Security Community (APSC) ดา้นเศรษฐกิจ
ใหจ้ดัตงั “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดา้น
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สังคมและวฒันธรรมใหจ้ดัตงั  “ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ” หรือ ASEAN Socio-

Cultural Community (ASCC) ต่อมา ในการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนครังที  12 ในเดือนมกราคม  

2550 ทีเซบู ประเทศฟิลิปปินส์  ผูน้าํอาเซียนไดต้กลงใหมี้การจดัตงัประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จ
เร็วขึนเป็นภายในปี  ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)  รวมทงัจดัโครงสร้างองคก์รของอาเซียน  รองรับ
ภารกิจและพนัธกิจ  รวมทงัแปลงสภาพอาเซียนจากองคก์รทีมีการรวมตวัหรือร่วมมือกนัแบบ
หลวมๆ  เพือสร้างและพฒันามาสู่สภาพการเป็น  “นิติบุคคล” ซึงเป็นทีมาของการนาํหลกัการนีไป
ร่างเป็น  “กฎบตัรอาเซียน” ซึงทาํหนา้ทีเป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียน
ทงั 10 ประเทศ  ซึงไดผ้นึกกาํลงัให้เป็นหนึงเดียวกนั   ตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี   

พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)  ทีมีความตกลงใหเ้ร่งรัดการจดัตงัประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จเร็วขึนอีก  

5 ปี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึงมีการลงนามรับรอง  “ร่างกฎบตัรอาเซียน ” (ASEAN 

Charter)  เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยูร่่วมกนั  ทีเนน้ความยดึมนัในหลกัการแห่งประชาธิปไตย   
หลกันิติธรรม  และธรรมาภิบาล    การเคารพและ คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน   
ทีจะนาํไปสู่ความเป็นหนึงเดียวของอาเซียน  ซึงสอดคลอ้งกบั คาํขวญั อาเซียน ทีกาํหนดไว้ วา่  

“หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึงประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)  

1.2 วตัถุประสงค์ของการก่อตงัอาเซียน 

วตัถุประสงค์ ของ การก่อตงัอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ  (สาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2552ก: 4) มีดงันี 

1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ในทางเศรษฐกิจ   
สังคม  วฒันธรรม  เทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์ และการบริหาร 

2) ส่งเสริมสันติภาพและความมนัคงส่วนภูมิภาค 

3) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค  
4) ส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติทีดี 

5) ใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและการวจิยั  และ
ส่งเสริมการศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

6) เพิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม  การขยายการคา้  ตลอดจน
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 

7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอกองคก์ารความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอืนๆ และองคก์ารระหวา่งประเทศ 
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1.3 โครงสร้างและกลไกการดําเนินงานของอาเซียน 
โครงสร้างและกลไกการดาํเนินงานของอาเซียน  ทีเกียวขอ้งกบันโยบายและ

หน่วยงานทีทาํหนา้ทีประสานงานและติดตามผลการดาํเนินงานของอาเซียน  (สาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554ก: ออนไลน์) มีดงันี 

นโยบายการดาํเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดบั
หวัหนา้รัฐบาล ระดบัรัฐมนตรี และเจา้หนา้ทีอาวโุสอาเซียน การประชุมสุดยอดเป็นการประชุมใน
ระดบัสูงสุดเพือกาํหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็น  โอกาสทีประเทศสมาชิกจะไดร่้วมกนั
ประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว    โดยไดมี้การจดัทาํเอกสารในรูปแบบ  
ของ  แผนปฏิบติัการ  (Action Plan)   แถลงการณ์ร่วม  (Joint Declaration)   ปฏิญญา (Declaration)  
ความตกลง  (Agreement)  หรืออนุสัญญา  (Convention)  เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of 

Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นตน้  ส่วนการประชุมในระดบั
รัฐมนตรีและเจา้หนา้ทีอาวโุสจะเป็นการประชุมเพือพิจารณาทงันโยบายในภาพรวม  และนโยบาย
เฉพาะดา้น โดยหารือในรายละเอียดมากขึน 

หน่วยงานทีทาํหนา้ทีประสานงานและติดตามผลการดาํเนินงานของอาเซียน  

ไดแ้ก่ 
1) สาํนกัเลขาธิการอาเซียน  หรือ ASEAN Secretariat  ทีกรุงจาการ์ตา  ประเทศ

อินโดนีเซีย เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อระหวา่งประเทศสมาชิก  โดยมีเลขาธิการอาเซียน  (ASEAN 

Secretary-General) เป็นหวัหนา้สาํนกังาน   สาํหรับคนไทยคนแรกทีไดเ้ป็นผู ้ ดาํรงตาํแหน่ง
เลขาธิการอาเซียน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึงมีวาระดาํรงตาํแหน่ง 5 ปี (ค.ศ. 2008-2012) 

2) สาํนกังานอาเซียนแห่งชาติ  หรือ ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงาน
ระดบักรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหนา้ทีประสานกิจการ
อาเซียนในประเทศนนัและติดตามผลการดาํเนินงาน สาํหรับประเทศไทย มีหน่วยงานทีรับผดิชอบ  

คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  

1.4 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

ทีมาของกฎบตัรอาเซียนมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที 13  เมือปี 2550  

ทีประเทศสิงคโ์ปร์   ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามในกฎบตัรอาเซียน  ซึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของ
อาเซียนทีจะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองคก์รเพือเพิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการ
ดาํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยงิการขบัเคลือนการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามทีผูน้าํอาเซียนไดต้กลงกนัไว ้โดยมีวตัถุประสงค์
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ของกฎบตัรอาเซียน คือ ทาํใหอ้าเซียนเป็นองคก์ารทีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  

และเคารพกฎกติกาในการทาํงานมากขึน นอกจากนี กฎบตัรจะใหส้ถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็น
องคก์รระหวา่งรัฐบาล ( Intergovernmental Organization)  (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ,  
2552ข: 5) 

โครงสร้างของกฎบตัรนี ประกอบดว้ย   อารัมภบทและขอ้บงัคบั  ทงัหมด  55 ขอ้  
ใน 13 หมวด ไดแ้ก่ 

หมวด 1 วตัถุประสงคแ์ละหลกัการ  กล่าวถึงวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ 
หมวด 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย  ระบุฐานะทางกฎหมาย 
หมวด 3 สมาชิกภาพ  อธิบายสมาชิก การรับสมาชิกใหม่ 
หมวด 4 องคก์ร  กล่าวถึงองคก์รและทาํงาน  ซึงประกอบดว้ย  ทีประชุมสุดยอด

อาเซียน  คณะมนตรีประสานงาน  คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ องคก์รรัฐมนตรีเฉพาะสาขา 
คณะกรรมการถาวรประจาํอาเซียน  เลขาธิการและสาํนกัเลขาธิการ  องคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

หมวด 5 องคก์รทีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน  
หมวด 6 ความคุม้กนัและเอกสิทธิ  เอกสิทธิทางการทูตของอาเซียน 
หมวด 7 การตดัสินใจ   กล่าวถึง  เกณฑก์ารตดัสินทีอยูบ่นหลกัการปรึกษาหารือ

และฉนัทามติ 
หมวด 8 การระงบัขอ้พิพาท   กล่าวถึง  วธีิระงบัขอ้พิพาทและคนกลาง โดยที

ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นช่องทางสุดทา้ย 
หมวด 9 งบประมาณและการเงิน   กล่าวถึง  การจดัทาํงบประมาณของสาํนกั

เลขาธิการ 
หมวด 10 การบริหารและขนัตอนการดาํเนินงาน กล่าวถึง ประธานอาเซียน  พิธีการ

ทางการฑูต  ภาษาทาํงาน 
หมวด 11 อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์   กล่าวถึง  คาํขวญั  ธง  ดวงตรา  วนัและเพลง

อาเซียน 
หมวด 12 ความสัมพนัธ์ภายนอก   กล่าวถึง  แนวทางและขนัตอนการเจรจาของ

อาเซียนกบัคู่เจรจา 
หมวด 13 บทบญัญติัทวัไปและบทบญัญติัสุดทา้ย  กล่าวถึง การบงัคบัใช ้
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สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน   ตามกฎบตัรนี อาเซียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล   
โดยมีวตัถุประสงคข์องกฎบตัรเป็นการประมวลบรรทดัฐาน ( Norm) และค่านิยม ( Value) ของ
อาเซียน ซึงสรุปไดด้งันี 

1) ภาพรวมของประชาคมอาเซียน  การรักษาและเพิมพนูสันติภาพ   ความมนัคง   
เสถียรภาพ  การเพิมความร่วมมือดา้นการเมือง  ความมนัคง เศรษฐกิจและสังคมวฒันธรรม เป็น
เขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์และอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

2) ดา้นเศรษฐกิจ   สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการ
แข่งขนัสูง  การรวมตวัทางเศรษฐกิจทีมีการเคลือนยา้ยเสรีของสินคา้/บริการ  การลงทุนและ
แรงงาน  การเคลือนยา้ยทุนเสรียงิขึน 

3) ดา้นความมนัคงของมนุษย ์  บรรเทาความยากจน  และลดช่องวา่งการพฒันา  
ส่งเสริมพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์า่นความร่วมมือดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ 

4) ดา้นสังคม  ส่งเสริมอาเซียนทีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  สร้างสังคมที
ปลอดภยัมนัคงจากยาเสพติด  เพิมพนูความกินดีอยูดี่ของประชาชนอาเซียนผา่นโอกาสทีทดัเทียม
กนัในการเขา้ถึงการพฒันามนุษย ์ สวสัดิการ และความยติุธรรม 

5) ดา้นสิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการพฒันาอยา่งยงัยนืทีคุม้ครองสภาพแวดลอ้ม 
ความยงัยนืของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ดา้นวฒันธรรม  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน  โดยเคารพความหลากหลาย
และอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 

7) ดา้นการเมืองความมนัคง   คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน 
เสริมสร้างประชาธิปไตย  เพิมพนูธรรมาภิบาลและหลกันิติธรรม  ตอบสนองต่อสิงทา้ทายความ
มนัคง  เช่น  การก่อการร้าย 

หลกัการ ของกฎบตัรนี อยูบ่นพืนฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศ  เช่น  การไม่
แทรกแซงกิจการภายใน  การระงบัขอ้พิพาทโดยสันติวธีิ  สิงทีเนน้หนกัคือ การรวมศูนยก์บั
ความสัมพนัธ์กบัภายนอก  จึงทาํใหก้ฎบตัรนีเป็นเสาหลกัของการสร้างประชาคมอาเซียน  และ
ตอกยาํถึงขอ้ผกูมดัทางกฎหมายของขอ้ตกลงอาเซียนต่างๆ 

กลไกของอาเซียน ใหที้ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นองคสู์งสุดในกาํหนดนโยบาย
ของอาเซียน โดยมีการประชุมสุดยอดปีละ 2 ครัง มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนทีมาจาก
รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผูบ้ริหารงานทวัไป และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดาํเนินการตาม
พนัธะกรณีในแต่ละสาขา เลขาธิการเป็นหวัหนา้เจา้หนา้ทีบริหารสาํหรับการติดตามความคืบหนา้
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ในกิจการต่างๆของอาเซียน รวมทงัมีคณะผูแ้ทนถาวรประจาํอาเซียนเพือสนบัสนุนการทาํงานของ
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

การบริหารงาน  ประธานอาเซียนดาํรงตาํแหน่งวาระ 1 ปี และประเทศทีเป็น
ประธานอาเซียนจะ ไดรั้บตาํแหน่งประธานของกลไกของอาเซียนทุกตาํแหน่ง อาทิ เช่น ทีประชุม
สุดยอดอาเซียน  มนตรีประสานงานอาเซียน  มนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ ประธานผูแ้ทน
ถาวรประจาํอาเซียน   กาํหนดใหมี้การประชุมสุดยอดปีละ 2 ครัง  แสดงวา่ อาเซียนกาํลงัปรับใหที้
ประชุมสุดยอดมีบทบาทเชิงบริหารอยา่งใกลชิ้ดกบัการปฏิบติังานมากขึน แทนทีจะใหที้ประชุม
สุดยอดเป็นเพียงพิธีกรรมทางการทูต รวมทงัการบริหารงานทีทาํใหมี้สอดคลอ้งกบัประธาน
อาเซียน ยอ่มแสดงถึงความพยายามเพิมสมรรถนะขององคก์รในดา้นประสิทธิผลของคณะทาํงาน
ดา้นต่างๆ  มากขึน   ขอ้บงัคบัทีน่าสนใจคือ การใหมี้องคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียน   ซึงปัจจุบนัอยู่
ในระหวา่งการร่างขอ้บงัคบัโดยคณะทาํงาน ในระดบัสูง  ในขณะทีบทบาทของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกทาํใหส้ามารถคาดหวงัองคก์รนีในฐานะเวทีของการเรียกร้อง
สิทธิและสร้างพืนทีต่อการรับรู้จากสาธารณะ 

กฎบตัรอาเซียน มีประเด็นใหม่ทีแสดงความกา้วหนา้ของอาเซียน ไดแ้ก่  

1) การจดัตงัองคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  

2) การใหอ้าํนาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการทาํตาม ขอ้ตกลงของ
รัฐสมาชิก 

3) การจดัตงักลไกสาํหรับการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่งประเทศสมาชิก 

4) การใหผู้น้าํเป็นผูต้ดัสินวา่จะดาํเนินการอยา่งไรต่อรัฐผูล้ะเมิดพนัธกรณีตาม
กฎบตัรอาเซียนอยา่งร้ายแรง 

5) การเปิดช่องใหใ้ชว้ธีิการอืนในการตดัสินใจไดห้ากไม่มีฉนัทามติ 

6) การส่งเสริมการปรึกษาหารือกนัระหวา่งประเทศสมาชิกเพือแกไ้ขปัญหาที
กระทบต่อผลประโยชน์ร่วม 

7) การเพมิบทบาทของประธานอาเซียนเพือใหอ้าเซียนสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

8) การเปิดช่องทางใหอ้าเซียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รภาคประชาสังคม
มากขึน 

9) การปรับปรุงโครงสร้างองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน เช่น  ใหมี้การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครังต่อปี จดัตงัคณะมนตรีเพือประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลกั 
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และการมีคณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจาํอาเซียน  ทีกรุงจาการ์ตา  เพือลดเวลาและค่าใชจ่้ายใน
การประชุมของอาเซียน เป็นตน้ 

กฎบตัรอาเซียนมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  15 ธนัวาคม 2551 หลงัจากทีประเทศ
สมาชิกครบทงั 10 ประเทศ  ไดใ้หส้ัตยาบนักฎบตัร และการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครังที 14 

ระหวา่งวนัที 28 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2552 ทีจงัหวดัเพชรบุรี  เป็นการประชุมระดบัผูน้าํอาเซียน
ครังแรกหลงัจากกฎบตัรมีผลบงัคบัใช ้

1.5 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ประชาคมอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอาเซียน, 2554: 1-3) มีภูมิหลงั
ดงันี 

เมือเดือนธนัวาคม  2540 ผูน้าํอาเซียนไดรั้บรองเอกสาร  วสิัยทศัน์อาเซียน  2020 

เพือกาํหนดเป้าหมายวา่ ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเป็น 

1) วงสมานฉนัทแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (A Concert of Southeast Asian 

Nations) 

2) หุน้ส่วนเพือการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A Partnership in Dynamic -

Development) 

3) มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 

4) ชุมชนแห่งสังคมทีเอืออาทร (A Community of Caring Societies) 

ในการประชุมผูน้าํอาเซียน  ครังที 9 ระหวา่งวนัที  7-8 ตุลาคม 2546 ทีบาหลี ผูน้าํ
อาเซียนไดต้อบสนองต่อการบรรลุวสิัยทศัน์อาเซียนเพิมเติม  โดยไดล้งนามใน ปฏิญญาวา่ดว้ย
ความร่วมมืออาเซียน  (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบใหมี้
การจดัตงั  ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ประชาคม
อาเซียนนีจะประกอบดว้ย  3 เสาหลกั  (pillars) ไดแ้ก่ ประชาคมความมนัคงอาเซียน  (ASEAN 

Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 

และประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) 

ต่อมา ในระหวา่งการประชุมผูน้าํอาเซียน ครังที 10 เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2547 

ทีเวยีงจนัทน์  ผูน้าํอาเซียนไดรั้บรองและลงนามเอกสารสาํคญัทีจะวางกรอบความร่วมมือเพือ
บรรลุการจดัตงัประชาคมอาเซียนต่อไป ไดแ้ก่ 
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1) แผนปฏิบติัการของประชาคมความมนัคงอาเซียน 

2) กรอบความตกลงวา่ดว้ยสินคา้สาํคญัซึงจะช่วยเร่งรัดความร่วมมือดา้น
สินคา้และบริการ  11 สาขา (Wood-based products and automotives, Rubber-based products and 

textiles and apparels, Agro-based products and fisheries, Electronics, e-ASEAN and healthcare, 

Air Travel and tourism) ภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

3) แผนปฏิบติัการประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน 

ในระหวา่งการประชุมผูน้าํอาเซียน  ครังที  10 ผูน้าํอาเซียนยงัไดรั้บรอง  

แผนปฏิบติัการเวยีงจนัทน์  (Vientiane Action Programme-VAP) เป็นแผนดาํเนินความร่วมมือ
ในช่วงปีพ .ศ. 2547-2553 โดยไดก้าํหนดแนวคิดหลกัหรือ  Theme ของแผนปฏิบติัการ  ไวว้า่ 

“Towards shared prosperity destiny in an integrated, peaceful and caring ASEAN Community” 

VAP จึงเท่ากบัเป็นการจดัลาํดบัความสาํคญัของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนทีจะ
เร่งปฏิบติัเพือใหเ้ป็นไปตาม theme ดงักล่าว 

ทีประชุมผูน้าํอาเซียน  ครังที 10 เห็นชอบใหจ้ดัตงั  กองทุนเพือการพฒันา
อาเซียน  (ASEAN Development Fund) โดยแปลงจากกองทุนอาเซียนเดิม  เพือนาํมาเป็นแหล่ง
เงินทุนเพือดาํเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ของแผนปฏิบติัการเวยีงจนัทน์  (VAP)  อนัจะเป็น
การส่งเสริมการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน   และเป็นกองทุนทีสามารถระดมความสนบัสนุน   
ทงัจากประเทศคู่เจรจาและแหล่งทุนอืนๆ  ซึงขณะนีประเทศสมาชิกอาเซียนกาํลงัอยูใ่นระหวา่ง
ดาํเนินการ  คาดวา่จะสามารถจดัตงักองทุนดงักล่าวได้  โดยมีการลงนามความตกลงจดัตงักองทุน
ดงักล่าวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครังที 38 ในเดือนกรกฎาคม 2548 

ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ยความร่วมมือ 3 เสาหลกั คือ 

1.5.1 ประชาคมความมันคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) 

ประชาคมความมนัคงอาเซียนมีวตัถุประสงคที์จะทาํใหป้ระเทศในภูมิภาค
อยูอ่ยา่งสันติสุข  แกไ้ขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวธีิและยดึมนัในหลกัความมนัคงรอบดา้น  

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว ประชาคมความมนัคงอาเซียนดาํเนินการ ดงันี 
1) ใชเ้อกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนทีมีอยูแ่ลว้ในการเพิม

ศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทภายในภูมิภาค รวมทงัการต่อตา้นการก่อการร้าย  การลกัลอบ
คา้ยาเสพติด การคา้มนุษยอ์าชญากรรมขา้มชาติอืนๆ และการขจดัอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 
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2) ริเริมกลไกใหม่ๆ  ในการเสริมสร้างความมนัคง  และกาํหนดรูปแบบ
ใหม่สาํหรับความร่วมมือในดา้นนี ซึงรวมไปถึงการกาํหนดมาตรฐานการป้องกนัการเกิดขอ้พิพาท  

การแกไ้ขขอ้พิพาท และการส่งเสริมสันติภาพภายหลงัจากการเกิดขอ้พิพาท  

3) ส่งเสริมความร่วมมือดา้นความมนัคงทางทะเล ซึงอาเซียนยงัไม่มีความ
ร่วมมือดา้นนี  ทงันี ความร่วมมือขา้งตน้จะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ  และความร่วมมือ
ทางทหารของประเทศสมาชิกกบัประเทศนอกภูมิภาค 

1.5.2 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Security Community – AEC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กาํหนดวตัถุประสงคต์ามวสิัยทศัน์อาเซียน  

2020 ทีจะใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความมนัคง  มงัคงั และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาค
อืนๆ ได ้โดย 

1) มุ่งใหเ้กิดการไหลเวยีนอยา่งเสรีของสินคา้  การบริการ  การลงทุน  

เงินทุน  การพฒันาทางเศรษฐกิจ  และการลดปัญหาความยากจนและความเหลือมลาํทางสังคม
ภายในปี ค.ศ. 2020  

2) มุ่งทีจะจดัตงัใหอ้าเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต  โดยจะ
ริเริมกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ริเริมทางเศรษฐกิจทีมีอยูแ่ลว้  

3) ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน  (กมัพชูา  ลาว 

พม่า และเวยีดนาม  หรือ CLMV) เพือลดช่องวา่งของระดบัการพฒันา  และช่วยใหป้ระเทศเหล่านี
เขา้ร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบาย เกียวกบัการเงินและเศรษฐกิจมหภาค  

ตลาดการเงิน   และตลาดเงินทุน   การประกนัภยัและภาษีอากร   การพฒันาโครงสร้างพืนฐานและ
การคมนาคม     กรอบความร่วมมือ ในดา้นกฎหมาย    การพฒันาความร่วมมือ ในดา้นการเกษตร   

ดา้นพลงังาน  การท่องเทียว  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยการยกระดบัการศึกษาและการพฒันา
ฝีมือ 

ในการนี ผูน้าํอาเซียนไดเ้ห็นชอบใหเ้ร่งรัดการรวมกลุ่มสินคา้และบริการ
สาํคญัจาํนวน  11 สาขา ใหเ้ป็นสาขานาํร่อง  ไดแ้ก่ สินคา้เกษตร  / สินคา้ประมง  / ผลิตภณัฑไ์ม้ / 
ผลิตภณัฑย์าง  / สิงทอ  / ยานยนต์  / อิเล็กทรอนิกส์  / เทคโนโลยสีารสนเทศ  (e-ASEAN) /         
การบริการดา้นสุขภาพ, ท่องเทียว  และการขนส่งทางอากาศ (การบิน) ซึงอาเซียนดาํเนินการ ดงันี 
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1) กาํหนดใหป้ระเทศสมาชิกรับผดิชอบในการจดัทาํ  Roadmap ในแต่ละ
สาขา ไดแ้ก่ 

- ไทย:  การท่องเทียวและและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) 

- พม่า:  สินคา้เกษตรและสินคา้ประมง 

- อนิโดนีเซีย:  ยานยนตแ์ละผลิตภณัฑไ์ม ้

- มาเลเซีย:  ยางและสิงทอ 

- ฟิลปิปินส์:  อิเล็กทรอนิกส์ 

- สิงคโปร์:  เทคโนโลยสีารสนเทศ และการบริการดา้นสุขภาพ 

2) จดัทาํกรอบความตกลงวา่ดว้ยการรวมกลุ่มสินคา้และบริการ  11 สาขา
ดงักล่าว  คือ  Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors และพิธีสาร      
(เป็นขอ้ตกลงประเภทหนึง)  สาํหรับแต่ละสาขา  คือ  ASEAN Sectoral Integration Protocol  อีก 

11 ฉบบั  เพือกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัมาตรการร่วมทีจะใชใ้นการรวมกลุ่มสินคา้และบริการ
สาํคญัในทุกสาขา โดยมีมาตรการคือ การเปิดเสรีการคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน การอาํนวย
ความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน  การส่งเสริมการคา้การลงทุน  และความร่วมมือดา้นอืนๆ 

3) กาํหนดใหปี้ ค.ศ. 2010 เป็น deadline สาํหรับการรวมตวัของสินคา้และ
บริการ 11 สาขา ดงักล่าว โดยใหมี้การผอ่นปรนสาํหรับประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม  

1.5.3 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน   (ASEAN Socio-Cultural  

Community – ASCC) 

ประชาคมสังคม และวฒันธรรมอาเซียน  มีจุดมุ่งหมายทีจะทาํใหภู้มิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยูร่่วมกนัในสังคมทีเอืออาทร  ประชากรมีสภาพความเป็นอยูที่ดี  ไดรั้บ
การพฒันาในทุกดา้น  และมีความมนัคงทางสังคม  (social security) โดยเนน้การส่งเสริมความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆ อาทิเช่น 

1) การพฒันาสังคม   โดยการยกระดบัความเป็นอยูข่องผูด้อ้ยโอกาส  และ  
ผูที้อาศยัในถินทุรกนัดาร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

2) การพฒันาการฝึกอบรม   การศึกษาระดบัพืนฐาน  และการพฒันาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุม้ครองทางสังคม  

3) การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นสาธารณสุข   โดยเฉพาะอยา่งยงิการ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  โรคเอดส์  และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง  
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4) การจดัการปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม  

5) การส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน  นกัคิด  และศิลปินใน
ภูมิภาค 

แผนปฏิบติัการของประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียนเนน้การดาํเนินการ
ใน 4 ประเด็นหลกั คือ 

1) สร้างประชาคมแห่งสังคมทีเอืออาทร  โดยเนน้การแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน เสริมสร้างความเสมอภาค  และการพฒันามนุษย์  อาทิเช่น การพฒันาสตรี  เด็ก และเยาวชน  

การส่งเสริมสวสัดิการสังคม  การพฒันาชนบทและขจดัความยากจน  การพฒันาการศึกษาและ
สาธารณสุข  และการเสริมสร้างความมนัคงของมนุษย์  (human security) ในดา้นต่างๆ  ซึงรวมถึง
การปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติและการป้องกนัและจดัการภยัพิบติั 

2) แกไ้ขผลกระทบต่อสังคมอนัเนืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ  โดย
สร้างฐานทรัพยากรมนุษยที์สามารถแข่งขนัไดดี้และมีระบบการป้องกนัทางสังคมทีเพียงพอ  โดย
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและส่งเสริมแรงงาน  และเสริมสร้างความร่วมมือในดา้นอืนๆ  ที
เกียวขอ้ง  เช่น สวสัดิการสังคม   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และสาธารณสุข  (ปัญหาทีมากบั
โลกาภิวตัน์ เช่น โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ และอุบติัซาํ) 

3) ส่งเสริมความยงัยนืของสิงแวดลอ้มและการจดัการดูแลสิงแวดลอ้ม
อยา่งถูกตอ้ง โดยมีกลไกทีพฒันาอยา่งสมบูรณ์สาํหรับจดัการและดูแลสิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  

ตลอดจนการป้องกนัและขจดัภยัพิบติัดา้นสิงแวดลอ้ม 

4) เสริมสร้างรากฐานทีจะนาํไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี  ค.ศ.2020 ซึงจะ
เป็นภูมิภาคทีทาํใหป้ระชาชนตระหนกัถึงอตัลกัษณ์  (identity)  ร่วมกนัของภูมิภาคท่ามกลางความ
หลากหลายทางดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  ดว้ยการส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งประชาชน
ในระดบัและวงการต่างๆ  การเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกนัและกนั  และการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของกนัและกนั (การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมและสนเทศ) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาเป็นส่วน
หนึงของการจดัตงัประชาคมอาเซียน  ซึงมีเป้าหมายทีจะยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนและ
การพฒันาภูมิภาคอยา่งยงัยนืโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  สาํหรับประเทศไทยนนั มีประโยชน์ที
จะไดรั้บในกรอบความร่วมมือกบัอาเซียน  ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือดา้นวชิาการ  และเทคนิคภายใต้
โครงการต่างๆ  รวมทงัการกาํหนดนโยบายทีอาศยัการผลกัดนัร่วมกนัภายใตก้รอบอาเซียน  

นอกจากนียงัเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศ  และโอกาสทีจะมีสิทธิมีเสียงใน
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การผลกัดนันโยบายของประเทศสู่เวทีระดบันานาชาติ  ตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชน์
ของประเทศไทยในเวทีระดบันานาชาติ  

 

2. นโยบายการขับเคลอืนการศึกษาขันพนืฐานในประชาคมอาเซียน 

2.1 การจัดการศึกษาขันพนืฐาน 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  กาํหนดความหมายของ การศึกษา   
การศึกษาขนัพืนฐาน  สถานศึกษาขนัพืนฐาน  ระบบการศึกษา  และการจดัระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 2-6)  ไวด้งันี 

การศึกษา  หมายความวา่  กระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม 
การเรียนรู้และปัจจยัเกือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

การศึกษาขันพนืฐาน หมายความวา่ การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา  

สถานศึกษาขันพนืฐาน หมายความวา่ สถานศึกษาทีจดัการศึกษาขนัพืนฐาน 

ระบบการศึกษา  การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ดงันี 

1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาทีกาํหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซึงเป็นเงือนไขของการสาํเร็จการศึกษาทีแน่นอน 

2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาทีมีความยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล  ซึงเป็นเงือนไขสาํคญั
ของการสาํเร็จการศึกษา  โดยเนือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาทีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความ
สนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม 
สือ หรือแหล่งความรู้อืนๆ  

สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึงหรือทงัสามรูปแบบก็ได้   

โดยใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนทีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบ
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ได ้ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทงัจากการเรียนรู้นอกระบบ 
ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทาํงาน 

การจัดระดับการศึกษา   การศึกษาในระบบมีสองระดบั คือ  การศึกษาขนัพืนฐาน 
และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

1) การศึกษาขันพนืฐาน ประกอบดว้ย การศึกษาซึงจดัไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อน
ระดบัอุดมศึกษา  การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขนัพืนฐาน  ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดใน
กฎกระทรวง มี 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1.1) การศึกษาก่อนประถมศึกษา   โดยปกติเป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กทีมี
อายสุามถึงหกปี  เพือเป็นการวางรากฐานชีวติและการเตรียมความพร้อมของเด็กทงัร่างกาย  และ
จิตใจสติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพ และการอยูร่่วมในสังคม 

1.2) การศึกษาระดบัประถมศึกษา  เป็นการศึกษาทีมุ่งวางรากฐานเพือให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งัในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้และความสามารถ
ขนัพืนฐานโดยปกติใชเ้วลาเรียน 6 ปี 

1.3) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งออกเป็นสองระดบั ดงันีคือ 

1.3.1) การศึกษาระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นการศึกษาทีมุ่ง
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นดา้นต่างๆ  ต่อจากระดบัประถมศึกษา  เพือให้
ความรู้  ตามความตอ้งการ  ความสนใจและความถนดัของตนเองทงัในดา้นวชิาการวชิาชีพ  
ตลอดจนความสามารถในการงานและอาชีพตามควรแก่วยั โดยปกติใชเ้วลาเรียน 3 ปี 

1.3.2) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาทีมุ่งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาตามความถนดัและความสนใจ เพือเป็นพืนฐานของการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ รวมทงัพฒันา คุณธรรม จริยธรรม และทกัษะทางสังคมทีจาํเป็น โดยปกติใชเ้วลาเรียน 3 ปี  

2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัตาํกวา่ปริญญา  และ
ระดบัปริญญา  การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั  

ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552-2559 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบญัญติั
คณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.25 45 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัทาํ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัแรก (พ.ศ.2545-2559) ขึน  แต่ไดเ้กิดการเปลียนสภาวะทางเศรษฐกิจ 
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สังคม  การเมืองการปกครอง   วฒันธรรม   ประชากร  สิงแวดลอ้ม   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยา่งมากในประเทศไทย  ในช่วงเวลาทีผา่นมาซึงส่งผลกระทบต่อการศึกษา จึงไดมี้การปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติขึนใหม่เพือ ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษาของประเทศไทยให้ มี
ความสอดรับกบัสถานการณ์ทีเปลียน แปลงไ ป  โดย มีสาระสาํคญัของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552-2559 (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ข: 17-67)  ดงันี 

วตัถุประสงค์ท ี1   พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพือเป็นฐานหลกัของการ
พฒันา 

1) พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบัและประเภทการศึกษา 

2) ปลูกฝังและเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีศีลธรรม   คุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยม   มี
จิตสาํนึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั มีจิตสาธารณะ คาํนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยดึมนัในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และรังเกียจการทุจริต ต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียง 

3) เพิมโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชนทุกคนตงัแต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ
ไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการดา้นการศึกษาและดา้นการเรียนรู้  โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส    ผูพ้ิการ  หรือ  
ผูทุ้พพลภาพ  ยากจน  อยูใ่นทอ้งถินห่างไกลทุรกนัดาร 

4) ผลิตและพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และ
เสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัและร่วมมือกบันานาชาติ 

5) พฒันามาตรฐานและระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทงัระบบประกนั
คุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

6) ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวติทีดี 

วตัถุประสงค์ท ี2   สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 

1) ส่งเสริมการจดัการศึกษา การอบรม และการเรียนรู้ของสถาบนัศาสนาและ
สถาบนัทางสังคม ทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

2) ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์  ศิลปะ 
วฒันธรรม  พลศึกษา  กีฬา  เป็นวถีิชีวติอยา่งคุณภาพและตลอดชีวติ 

3) ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพือสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรม   และทรัพยสิ์น
ทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ และสร้างกลไกการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
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วตัถุประสงค์ท ี3 พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคม เพือเป็นฐานในการพฒันาคน 
และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

1) พฒันาและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือการพฒันาคุณภาพ เพิมโอกาส
ทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2) เพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยเร่งรัดการกระจายอาํนาจการบริหาร
และจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน   ภาคประชาชน   ภาคประชาสังคม   
และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 

4) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพือการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จดัการและใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความเป็นสากล
ของการศึกษา เพือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิมศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ขณะเดียวกนัสามารถอยูร่่วมกนักบัพลโลกอยา่งสันติสุข มีการพึงพา
อาศยัและเกือกลูกนั 

และเมือสินสุดแผนการศึกษาในปี พ.ศ.2559  การพฒันาการศึกษาของประเทศจะ
บรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้ดงันี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวชิาการและสมรรถนะทาง
วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ ดาํรงชีวติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพทงักายและใจทีสมบูรณ์ สามารถประกอบ
อาชีพและอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข เพือเป็นเป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันา
ประเทศ 

2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  รวมทงัมีการสร้าง
องคค์วามรู้ นวตักรรมและเทคโนโลย ีทรัพยสิ์นทางปัญญาเพือการเรียนรู้  ซึงจะนาํไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้อยา่งยงัยนื มีสุขภาวะ  ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและเอืออาทร  และประชาชน
ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

3) สังคมไทยในสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพและ
ยงัยนื มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจดัการศึกษาอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษา  เขตพืนทีการศึกษา   และองคก์รปกครอง ใน
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ส่วนทอ้งถิน มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทงัความร่วมมือใน
ภูมิภาคและกบันานาชาติมากขึน อนัจะนาํไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขนัของ
ประเทศ และการอยูร่่วมกนักบัพลโลกอยา่งสันติสุขมีการพึงพาอาศยัและเกือกลูกนั 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) ผลสัมฤทธิทางการเรียนในกลุ่มสาระหลกั เกินกวา่ร้อยละ 50 

2) สถานศึกษาทุกโรงไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จากสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3) จาํนวนปีการศึกษาเฉลียของคนไทยเพิมสูงขึน จาก 8.7 ปี ในปี 2551 เป็น 12 ปี 
ในปี 2559 

4) เอกชนเขา้มาร่วมจดัการศึกษามากขึน โดยมีสัดส่วนผูเ้รียนระหวา่ง  รัฐ:เอกชน 
เป็น 65:35 ในปี 2559 

5) สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษามากขึน โดยมีสัดส่วนผูเ้รียน ระหวา่ง อาชีวศึกษา :

สามญัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40 ในปี 2559 

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน นาํแผนสู่การปฏิบติัแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 

ระยะท ี1 แผนงานรีบด่วน ระหวา่งปี 2552-2554  ใหเ้ร่งดาํเนินการตามขอ้เสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง โดยใหมี้การจดัทาํแผนเพือพฒันาการศึกษาตามประเด็น
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา 1) แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา 
และ 3) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา รวมทงัควรมีการสร้างกลไก
เพือขบัเคลือนการดาํเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ระยะท ี2 ระหวา่งปี 2555-2559  ใหเ้ร่งดาํเนินการตามนโยบายทงั 14 ดา้น ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายทีกาํหนดไว้  และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติเมือ
สินสุดระยะที 1 และระยะที 2 รวมทงัการเตรียมการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่ต่อไป 

นอกจากนี ใหมี้การจดัทาํกรอบทิศทางการพฒันาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
เพือเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาในภาพรวม และแผนพฒันาการศึกษาในแต่ละ
ระดบั/ประเภทการศึกษา ทีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ไดแ้ก่ แผนพฒันาการศึกษาขนัพืนฐาน แผนพฒันาการอาชีวศึกษา แผนพฒันาการ
อุดมศึกษา เป็นตน้ ในระดบัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั เขตพืนทีการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
สถานศึกษา ใหมี้การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาในแต่ละระดบัดว้ย  
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2.3 แผนปฏิบัติราชการสีปี (พ.ศ. 2555-2558) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพนืฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจ้ดัทาํ
แผนปฏิบติัราชการสีปี (พ.ศ. 2555-2558) ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  

เพือใหห้น่วยงานนาํไปเป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานใหเ้กิดผลผลิต ผลลพัธ์  ตามทีกาํหนด
เป้าหมายไวใ้นแผน ตลอดจนใชเ้ป็นเครืองมือในการประสานงาน  บูรณาการการทาํงานกบั
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง  นอกจากนนัยงัใชเ้ป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการ  

พฒันาการศึกษา  โดยกาํหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร ( สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน, 2554ข: ออนไลน์) ดงันี 

วสัิยทัศน์ “สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็นองคก์รขบัเคลือน
คุณภาพการศึกษาขนัพืนฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉลียของโลก ภายในปี 2563”  

พนัธกจิ พฒันาและส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียน
ทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยการพฒันาผูเ้รียนเป็นสาคญัเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ให้
เป็นบุคคลทีมีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน  และการพฒันาสู่
คุณภาพระดบัสากล  

ค่านิยมองค์การ “เป็นองคก์รทีมีชีวติ พร้อมจิตเอืออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยนั 

ใจยดึมนัหลกัยติุธรรม”  OBEC Core Values  โดยที 
O = Organic  

B = Benevolence  

E = Eagerness  

C = Compliance 

2.4  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทสีอง (พ.ศ.2552-2561) 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  (พ.ศ.2552-2561)  มีสาระสาํคญั  

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552ข: 11-32) ดงันี 

วสัิยทัศน์ “ คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ” 
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ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพมิโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพือใหค้นไทยทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ ทงัในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั
อยา่งมีคุณภาพในทุกระดบั/ประเภทการศึกษา 

เป้าหมาย   ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
โดยเนน้ประเด็นหลกั 3 ประการ คือ 

1) พฒันา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย   เพือพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม หลกัสูตรและเนือหา พฒันาวชิาชีพครูใหเ้ป็น
วชิาชีพทีมีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครู คณาจารยไ์ดอ้ยา่งยงัยนื ภายใตร้ะบบ
บริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ 

2) เพิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้   เพือเพิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้ อยา่ง
ทวัถึงและมีคุณภาพ   เพือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวยัมีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาและเรียนรู้
อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดั
การศึกษา โดยเพิมบทบาทของผูที้อยูภ่ายนอกระบบการศึกษาดว้ย 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ โดยกาํหนดแนวทางดงันี 

1) พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  ทีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ โดยกาํหนดแนวทางการปฏิรูป ดงันี 

1.1) พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.2) ผลิตและพฒันากาํลงัคนทีมีคุณภาพ  มีสมรรถนะ และมีความรู้
ความสามารถ 

2) พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่   ทีเป็นผูเ้อืออาํนวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้   เป็น
วชิาชีพทีมีคุณค่า มีระบบ  กระบวนการผลิต และพฒันาครูอาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาทีมี
คุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวชิาชีพครู
มาเป็นครู  มีปริมาณครูอยา่งเพียงพอตามเกณฑ ์โดยกาํหนดแนวทางการปฏิรูป  ดงันี 

2.1) การพฒันาระบบผลิตครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2) การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.3) การใชค้รู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
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3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่  เพือพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดบั/ประเภทใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีคุณภาพและพฒันาแหล่งเรียนรู้อืนๆ 
สาํหรับการศึกษาและเรียนรู้ทงัในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั 

4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  ทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจสู่
สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  รวมทงัการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง   ชุมชน  ภาคเอกชน  และทุกภาคส่วน   มีระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล   
มีความโปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ ตลอดจนมีการนาํระบบและวธีิการจดัการแนวใหม่มาใช ้ 
ควบคู่กบัการสร้างผูน้าํการเปลียนแปลง  มีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั (demand side) โดยใหผู้เ้รียนเลือกรับบริการ จึงกาํหนดแนวทางการปฏิรูปดงันี 

4.1) การกระจายอาํนาจบริหารและการจดัการศึกษาใหส้ถานศึกษา
และ เขตพืนทีการศึกษา 

4.2) พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลใหมี้ความโปร่งใส  มี
ความเป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ 

4.3) พฒันาการบริหารจดัการเพือเพิมโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

4.4) พฒันาระบบบริหารจดัการเพือสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษาและเรียนรู้ใหม้ากขึน 

4.5) พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพือการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทสีอง  
(พ.ศ.2552-2561)  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555ก: ออนไลน์) 

เพือใหก้ารปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (กนป.) ไดก้าํหนดค่าเป้าหมาย ตวับ่งชี 
และค่าเป้าหมาย สาํหรับการดาํเนินงานเพือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองจนสินสุด ในปี 
พ.ศ.2561 จาํนวน 4 เป้าหมาย 20 ตวับ่งชี  ดงันี 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท ี1  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
ระดบัสากล 

ตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย 

1) ผลสัมฤทธิทางการเรียนในวชิาหลกัจากการทดสอบระดบัชาติมีคะแนนเฉลีย
มากกวา่ร้อยละ 50 
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2) ผลสัมฤทธิทางการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์เพิมขึนเป็นไม่ตาํ
กวา่ค่าเฉลียนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

3) ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพิมขึนร้อยละ 3 ต่อปี 

4) ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิมขึนร้อยละ 3 ต่อปี 

5) สัดส่วนผูเ้รียนระหวา่งมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา :สามญัศึกษา  
เป็น 60 : 40 

6) ผูส้าํเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดบัสากลและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ 

7) จาํนวนปีการศึกษาเฉลียของคนไทย (อาย ุ15-59 ปี) เพิมขึนเป็น 12 ปี 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท ี2 คนไทยใฝ่รู้  : สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองรักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนือง 

ตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย 

1) ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ตาํกวา่ร้อยละ 75 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

2) อตัราการรู้หนงัสือของประชากร (อาย ุ15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100 

3) ผูเ้ขา้รับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิมขึนปีละอยา่งนอ้ย ร้อยละ 10 

4) คนไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทาํงานโดยเฉลียอยา่งนอ้ย  
วนัละ 60 นาที 

5) สัดส่วนผูที้ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือการเรียนรู้ต่อประชากรอาย ุ 10 ปี ขึนไป  เป็น
ร้อยละ 50 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท ี3  คนไทยใฝ่ดี  มีคุณธรรมพืนฐาน มีจิตสาํนึกและค่านิยม
ทีพึงประสงค ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย 

ตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย 

1) ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ตาํกวา่ร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรม  และมี
ความเป็นพลเมือง 

2) จาํนวนคดีเด็กและเยาวชนทีถูกดาํเนินคดีโดยสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 

3) จาํนวนเด็กอายตุาํกวา่ 15 ปี ทีตงัครรภล์ดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

4) จาํนวนเด็กเขา้รับการบาํบดัยาเสพติดลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
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5) สัดส่วนคนไทยทีประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทีเป็นประโยชน์
ต่อผูอื้นและสังคมอยา่งสมาํเสมอเพิมขึนร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท ี4   คนไทยคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้: มีทกัษะในการ
คิดและปฏิบติั  มีความสามารถในการแกปั้ญหา   มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์  มีความสามารถใน
การสือสาร 

ตวับ่งชีและค่าเป้าหมาย 

1) ผูเ้รียนไม่ตาํกวา่ร้อยละ 75   มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์   สังเคราะห์  
มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์

2) ผูส้าํเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นทีพึงพอใจของผูใ้ช ้
และมีงานทาํภายใน 1 ปี รวมทงัประกอบอาชีพอิสระเพิมขึน 

3) กาํลงัแรงงานทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาขึนไปเพิมขึนเป็นร้อยละ 65 และ
มีสมรรถนะทางวชิาชีพตามมาตรฐาน 

2.5 นโยบายการขับเคลอืนการศึกษาขันพนืฐาน 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (สพฐ. ) มีนโยบายในการ

ขบัเคลือนการศึกษาขนัพืนฐาน โดยกาํหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และจุดเนน้ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554ก, ออนไลน์)  ดงันี 

วสัิยทัศน์   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็นพลงัขบัเคลือน
การศึกษาขนัพืนฐานของประเทศไทยใหเ้ป็นผูน้าํหนึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ภายในปีการศึกษา 2558 

พนัธกจิ   พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาพืนฐานใหป้ระชากร ใน
วยัเรียนทุกคนไดรั้บการ ศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลทีมีความรู้คู่คุณธรรม  

มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานและนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพระดบัสากล   

กาํหนด 

เป้าประสงค์  มี 5 ขอ้ ดงันี   
1) ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานและพฒันาสู่ความ

เป็นหนึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

2) ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขนัพืนฐาน 15 ปี อยา่ง
ทวัถึง และไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ   
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3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ สามารถ ในการ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ   

4) สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แขง็  และเป็นกลไก
ขบัเคลือนการศึกษาขนัพืนฐานสู่ความเป็นหนึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

5) การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัเขตชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการ
พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภยัมนัคง 

กลยุทธ์  มี 6 ขอ้ ดงันี   
1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้   

2) ปลูกฝังคุณธรรม ความสาํนึกในการเป็นชาติไทย และวถีิชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

3) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้วัถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ   

4) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบ ใหส้ามารถจดัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5) พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  เนน้การมีส่วนร่วมจาก ทุกภาค
ส่วน 

6) พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จุดเน้นของ สพฐ.  มี 10 ขอ้  ดงันี  
1) ผลสัมฤทธิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกั  เพิมขึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 4 

(Student Achivement)   

2) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น ( Literacy 

& Numeracy)   

3) เพิมศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวทิยาศาสตร์  และ
ดา้นเทคโนโลย ีเพือพฒันาสู่ความเป็นหนึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Excellence) 

4) นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient)   

5) สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ทีเนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึง โอกาส
ทางการศึกษาอยา่งทวัถึง ลดอตัราการออกกลางคนั  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ( Alternative 

Learning)   
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6) ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ (Sufficiency Economy)   

7) นกัเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไดรั้บการพฒันาอยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ (Southern Border Provinces)   

8) นกัเรียน ครู และสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)   

9) สถานศึกษาทุกแห่งผา่นการรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีระบบประกนั
คุณภาพภายในทีเขม้แขง็ และผา่นการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)   

10)  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา (Effecient Service Areas)  

2.6 บทบาทการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
บทบาทการศึกษาในประชาคมอาเซียน  (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 

2553: 8-27)  มีดงันี 
2.6.1 ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา 

ความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาเป็นส่วนหนึงของความร่วมมือ เฉพาะ
ดา้นของอาเซียน  โดยเริมดาํเนินการมาตงัแต่ทศวรรษแรกของการก่อตงัอาเซียน เมือมีการจดัการ
ประชุมดา้นการศึกษา  ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities ครังแรก
ในช่วงเดือนตุลาคม 2518  อยา่งไรก็ตาม ความร่วมมือดงักล่าวมีพฒันาการเป็นลาํดบัอยา่งชา้ๆ  ทงั
ในเชิงกลไกการบริหารจดัการและในเชิงสาระความร่วมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจดัการนนั
มีความพยายามในการผลกัดนัใหค้วามร่วมมือดา้นการศึกษาของอาเซียนมีลกัษณะทางการและมี
ผลในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบติัมากขึน ต่อมาเมืออาเซียนมีการปรับตวัในเชิงโครงสร้างเพือให้
ความร่วมมือในดา้นต่างๆ  ของอาเซียนเขม้แขง็ขึน  มีการจดัตงั  ASEAN Committee on Education 

(ASCOE) เป็นกลไกการบริหารความร่วมมืออาเซียนดา้นการศึกษาตงัแต่ปี  2532  ต่อมาในปี  2549 

ไดมี้การจดัการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครังแรกคู่ขนานกบัการ จดัการประชุมสภาซีเม ค 
ระหวา่งวนัที 21-23 มีนาคม 2549 ทีประเทศสิงคโปร์ และต่อมามีการจดัประชุมอยา่งต่อเนืองทุกปี   
การจดัการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสาํคญัในการสร้างความเขม้แขง็และความเจริญรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก  นอกจากนี  การอุดมศึกษาในอาเซียน  ไดก้ลายเป็น
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดนเพือตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทงัในกรอบอาเซียนและ
การคา้โลก   เป็นผลใหเ้กิดกระแสการแข่งขนัในการใหบ้ริการ ทางดา้นการศึกษา   การเสริมสร้าง
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ความร่วมมือกบัประเทศเพือนบา้นในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการอุดมศึกษา  
ไปสู่ความเป็นนานาชาติ  และ World Class University ตามระบบ  และรูปแบบการจดัการศึกษา
ของยโุรปและอเมริกา ทงัในประเทศทีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัภาษาหนึงในการ จดัการเรียน
การสอน เช่น ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ มาเลเซีย  และในประเทศทีใชภ้าษาทอ้งถินเป็นหลกั  เช่น ไทย 

ลาว กมัพชูา  เวยีดนาม  เพือตอบสนองการเปลียนแปลงและความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ระดบัชาติและภูมิภาค  การปรับตวัต่อกระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา  กฏบตัรอาเซียน  เป็นตน้ 

แนวทางดงักล่าวก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซียนและ
ประชาคมยโุรปในลกัษณะขอ้ตกลงทีทาํร่วมกนัในระดบัสถาบนัต่อสถาบนั  ทงัในส่วนของ
มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัของภาคเอกชนในดา้นการพฒันาหลกัสูตร  การพฒันา
สถาบนัและสถาบนัการศึกษาร่วมกนั   ในขณะเดียวกนัการจดัตงัเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนได้
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาคณาจารย์  นกัวชิาการ  และนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

รวมทงัการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารทงัระหวา่งประเทศสมาชิกดว้ยกนัเองและความร่วมมือกบั
ประเทศคู่เจรจาในอาเซียนบางประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยงิญีปุ่น  เกาหลี จีน อินเดีย รัสเซีย และ
สหภาพยโุรป อีกดว้ย  อยา่งไรก็ตาม อาเซียนไดต้งัเป้าหมายทีจะดาํเนินการพฒันาแนวคิดกิจกรรม  

และการจดัการศึกษาร่วมกนัในภูมิภาค  บนรากฐานภูมิปัญญาระดบัชาติและภูมิภาค  เพือป้องกนั
สภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงดา้นเดียวของกระแสโลกาภิวตัน์จากตะวนัตก   ปฏิญญา
อาเซียนดา้นการศึกษาทีผูน้าํใหก้ารรับรองใน ระหวา่งการประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที 15 ซึงเนน้
การขบัเคลือนประชาคมอาเซียนทงั  3 เสาหลกั  ซึงสะทอ้นการจดัการศึกษาแบบเชือมโยง   การ
หลอมรวมความหลากหลายบนพืนฐานของเอกลกัษณ์และความแตกต่าง   การพฒันาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลียนวชิาการระหวา่งชาติในภูมิภาคบนพืนฐานของประโยชน์ร่วมกนั   ทงั
ในกรอบซีมีโอ   อาเซียน  และยเูนสโก  และนอกจากนี  ความร่วมมือในการการเปิดเสรีดา้นการ
การศึกษายงัเป็นมาตรการรองรับสาํคญัต่อเป้าหมาย ของการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึง
ครอบคลุมการจดัทาํความตกลงยอมรับร่วมดา้นการศึกษา  ความสามารถ  ประสบการณ์ในสาขา
วชิาชีพสาํคญัต่างๆ  ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคลือนยา้ยแรงงาน  ซึงกาํหนดใหมี้การยกเวน้
ขอ้กาํหนดเกียวกบัการขอวซ่ีาสาํหรับคนชาติอาเซียนสาํหรับ  short term visits  ใหมี้การอาํนวย
ความสะดวกการออกวซ่ีาและใบอนุญาตทาํงานสาํหรับแรงงานมีฝีมือและผูเ้ชียวชาญสัญชาติ
อาเซียนอีกดว้ย  

2.6.2 แผนงานจัดตงัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

การขบัเคลือนความร่วมมือดา้นการศึกษาในกรอบอาเซียน  ซึงปรากฏใน
แผนงานการจดัตงัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  (A Blueprint for ASEAN Socio-
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Cultural Community) ไดก้าํหนดเป้าหมายในการดาํเนินการเพือกา้วสู่ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  โดยมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศใน
ภูมิภาคในขอบข่ายดา้นการศึกษา  โดยเฉพาะความร่วมมือดา้นการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพือเสริมสร้างศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียน   การจดัการ
ศึกษาในแผนงานการจดัตงัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ประกอบดว้ย  

1) การจัดการศึกษาอย่างทวัถึงและมีคุณภาพ 

- เพือใหป้ระชากรอาเซียนไดรั้บการศึกษาอยา่งทวัถึงภายในปี พ.ศ . 2558 
อนัจะนาํไปสู่การขจดัการไม่รู้หนงัสือในภูมิภาค  ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาภาคบงัคบั  มีการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนทุกเพศอยา่งเท่าเทียม  โดยปราศจากความเหลือมลาํทางสังคมเชือชาติ  
ภูมิประเทศและความบกพร่องทางร่างกาย 

- การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา เช่น การใหก้ารศึกษาอบรมเพือ
พฒันาทกัษะดา้นเทคนิค การอาชีว-ศึกษาในอาเซียน การพฒันาโครงการความช่วยเหลือดา้น
เทคนิค เช่น การจดัการฝึกอบรมครู และโครงการแลกเปลียนบุคลากรระดบัอุดมศึกษา ภายในปี 
พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV 

- การส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาสาํหรับสตรีและเด็กอยา่งเท่าเทียม 
รวมทงัการส่งเสริมการแลกเปลียนแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัหลกัสูตรดา้นความเสมอภาคทางเพศใน
โรงเรียน 

- การส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา 
รวมทงัความร่วมมือขา้มภูมิภาคเพือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค 

- การแลกเปลียนการเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาของนกัเรียนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 

- การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติโดยเฉพาะในชุมชน โดยผา่นการศึกษาทางไกล การเรียนดว้ยระบบ IT 

2) การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา 

- การดาํเนินการศึกษาเพือทบทวนแนวปฏิบติัเกียวกบัโครงการ
ทุนการศึกษาของอาเซียนในปี พ.ศ 2552 เพือสร้างเสริมประโยชน์และลดความซาํซอ้นในการ
ดาํเนินงาน 

- การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาในสถาบนัการศึกษาทุกระดบั รวมทงั
เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งต่อเนือง ขยายเครือข่ายและใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียน 
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- การแลกเปลียนบุคลากรและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารย ์  เช่น  การ
ส่งเสริมการวจิยัระหวา่งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัซีมีโอ
และเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน 

3) การส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั 

- การแลกเปลียนทางวฒันธรรมระหวา่งสมาชิกอาเซียนโดยผา่นระบบ
การศึกษาเพือสร้างเสริม ความสาํเร็จ และความเขา้ใจอนัดีในประเทศสมาชิกทีมีวฒันธรรม
แตกต่างกนั 

- การสอนค่านิยมร่วมและมรดกทางวฒันธรรมอาเซียนในหลกัสูตร
โรงเรียน รวมทงัการพฒันาศกัยภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

- การส่งเสริมการเรียนภาษาอาเซียนและส่งเสริมการแลกเปลียนทาง
ภาษา 

- การจดัทาํหลกัสูตรอาเซียนศึกษาทงัในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
และอุดมศึกษา 

4) การพฒันาเยาวชนอาเซียน 

- การดาํเนินโครงการพฒันาผูน้าํเยาวชนอาเซียนอยา่งต่อเนืองและ
โครงการทีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 

- การดาํเนินการกีฬามหาวทิยาลยัอาเซียน อาสาสมคัร เยาวชนอาเซียน 
เกมส์คอมพิวเตอร์ และโอลิมปิกวชิาการอาเซียน เพือส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และการเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งเยาวชนในภูมิภาค 

- การดาํเนินโครงการแข่งขนัระดบัเยาวชนอยา่งต่อเนือง เช่น ASEAN 

Youth Day Award และ Ten Accomplished Youth Organizations in ASEAN (TAYO ASEAN) 

เพือยกยอ่งเยาวชนและบุคคลทีประสบความสาํเร็จในการส่งเสริมความคิดและค่านิยมอาเซียน
ระหวา่งเยาวชนในภูมิภาค 

- ดาํเนินการในการจดัตงักองทุนเยาวชนอาเซียนเพือส่งเสริมโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนในอาเซียน 

- จดัเวทีเพือแลกเปลียนเครือข่ายและแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัวธีิการและ
กลยทุธ์ในการพฒันาเด็กและเยาวชน 

- ศึกษาการจดัทาํ ASEAN Youth Development Index เพือประเมิน
ผลลพัธ์และประสิทธิผลโครงการเยาวชนภายในภูมิภาคและช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการ
วางแผนการสร้างสรรคน์วตักรรมของเย าวชนในภูมิภาค  
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จากแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนขา้งตน้  อาจกล่าวไดว้า่  
อาเซียนใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาค ในประเด็นดา้นการ
เสริมสร้างโอกาสดา้นการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียม  การเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาคทุกระดบั การส่งเสริมความร่วมมือดา้นเครือข่ายเยาวชน  ตลอดจน
การส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั  โดยกระบวนการเชื อมโยงและเสริมสร้างความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาในภูมิภาค 

2.6.3 ก ารขับเคลอืนการศึกษาในประเทศไทย 

สาํหรับประเทศไทย  โดยทีการจดัการและการใหบ้ริการการศึกษาทีมี
คุณภาพอยา่งต่อเนืองและทวัถึงเพือพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมทีมีความเขม้แขง็ทงัทางดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  และการเมือง  เป็นแนวคิดหลกัของการปฏิรูปการศึกษาและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทย  รัฐบาลไทยไดใ้หค้วามสาํคญัแก่
การแกไ้ขปัญหาพืนฐานระยะยาวของประเทศ  พร้อมทงัใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิทางการศึกษาของนกัเรียนในวชิาสาํคญั  เช่น  ภาษาไทย  

ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  และวทิยาศาสตร์  ทีอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติของคน
ไทยและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดบทบาทการ
ดาํเนินงานดา้นต่างประเทศเชิงรุก โดยเนน้การกระชบัความสัมพนัธ์และการขยายความร่วมมือกบั
ประเทศเพือนบา้น และในภูมิภาคเอเชียภายใตก้รอบความร่วมมือดา้นต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความ
ร่วมมือดา้นการศึกษา  เนืองจากการศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัในการขบัเคลือนความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศไทยและภูมิภาค  ในกรอบความร่วมมือดา้นการศึกษาอาเซียน  ความร่วมมือดงักล่าว
เป็นไปในทิศทางทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึง
ประกอบดว้ยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ  โดยเฉพาะอยา่งยงิการขยายโอกาสทางการศึกษา  การ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา  การนาํโครงสร้างพืนฐานสิงอาํนวยความสะดวกและการใชเ้ทคโนโลยี
การสือสารเขา้มารองรับการขยายโอกาสและการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนการบริหาร
จดัการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพและการจดัทาํแผนการศึกษา  

2.6.4 ความร่วมมือด้านการศึกษาและการพฒันาผู้นําเยาวชน : หนทางสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างยงัยนื 

กระทรวงศึกษาธิการไดร่้วมมือกบักรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  
ในการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการดาํเนินบทบาทนาํในการขบัเคลือนความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาทุกระดบัในกรอบอาเซียน  โดยอาศยักลไกการศึกษาเป็นตวัขบัเคลือนการสร้าง
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ประชาคมอาเซียนใน  3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เสาหลกัการเมืองและความมนัคง  เสาหลกัเศรษฐกิจ  และ
เสาหลกัสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ดงันี 

การประชุมวชิาการระดับชาติเพอืบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา
ของอาเซียนในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   

ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะจากการประชุมกลุ่มยอ่ยเพือขบัเคลือนความ
ร่วมมือดา้นการศึกษาอาเซียน ดงันี  

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน  ในลกัษณะของ
การร่วมแบ่งปันค่าใชจ่้ายระหวา่งกั น  การสร้างผูน้าํการเปลียนแปลง   การจดัระบบ เกียวกบัการ
เทียบโอนหน่วยกิตทางการศึกษา และการถ่ายโอนนกัเรียน การทาํวจิยั รวมถึงการใชท้รัพยากรทาง
การศึกษาร่วมกนั   

2) การจัดการศึกษาเพอืเผชิญสิงท้าทายในอนาค ต  การใหค้วามรู้แก่
เยาวชนดา้นวฒันธรรม   ภาษาองักฤษและภาษาเพือนบา้น   การพฒันาครู   เนน้การพฒันาเทคนิค
การสอน  การสร้างครูอาเซียนทีมีจรรยาบรรณร่วมกนั   พฒันากรอบมาตรฐานในการพฒันาครู
ของโครงการต่างๆ  การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกระดบั   การจดัทาํกรอบมาตรฐาน  

การศึกษาทุกระดบั และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3) การศึกษาเพอืเสริมสร้างความเป็นอาเซียน   การจดัการศึกษาทุกระดบั
เพือใหเ้กิดการรวมตวัของอาเซียน  การจดัทาํหลกัสูตร  เนน้กระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย  

ส่งเสริมโครงการแลกเปลียนนกัเรียนอาเซียน  เช่น การจดัโครงการบา้นฉนับา้นเธอ  การจดัตงั
ชมรม ASEANNESS การพฒันาครู การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการสอน เป็นตน้ 

การประชุมวชิาการระดับภูมิภาคเพอืเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้าน
การศึกษาเพอืก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

มีการประชุมวชิาการระดบัภูมิภาคเพือเสริมสร้างความร่วมมือ ในดา้น
การศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ในระหวา่งวนัที  23-25 กุมภาพนัธ์  2552  ณ โรงแรมอมารี  

วอเตอร์เกต และสวนนงนุช  พทัยา จงัหวดัชลบุรี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหป้ระเทศไทยมีบทบาท
นาํในการกาํหนดแนวทางความร่วมมือดา้นการศึกษาในอาเซียน   และเพือจดัทาํขอ้เสนอแนะ
เกียวกบัการดาํเนินการความร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาคอนัจะนาํไปสู่การขบัเคลือนประชาคม
อาเซียนเสนอต่อทีประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน  ระหวา่งวนัที  5-6 เมษายน 2552 ณ จงัหวดัภูเก็ต  

และการประชุมสุดยอดอาเซียนครังที  15 ณ ชะอาํ-หวัหิน  วนัที 24 ตุลาคม 2552  ซึงประเทศไทย
เป็นเจา้ภาพ   ไดเ้กิด ปฏิญญาชะอาํ-หวัหินวา่ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพือ
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บรรลุประชาคมอาเซียนทีเอืออาทรและแบ่งปัน ทีเนน้ยาํถึงบทบาทของการศึกษาในการสร้าง
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  

2.6.5 ปฏิญญาชะอาํ-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพอื
บรรลุประชาคมอาเซียนทเีออือาทรและแบ่งปัน 

ปฏิญญาชะอาํ-หวัหินวา่ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพือ
บรรลุประชาคมอาเซียนทีเอืออาทรและแบ่งปัน  ยาํถึงบทบาทสาํคญัของการศึกษาในการสร้าง
ประชาคมอาเซียน  ภายในปี  2558 อนัประกอบดว้ย  3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ความร่วมมือดา้นการเมือง
และความมนัคง   ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ   และความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรม   โดยทงั 

3 เสาหลกั นี ต่างส่งเสริมสนบัสนุนซึงกนัและกนั   

สาระสาํคญัของปฏิญญา ไดแ้ก่ 

1) บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมันคง 

อาเซียนจะ สนบัสนุนความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้เรืองกฎบตัร
อาเซียนใหม้ากขึนโดยผา่นหลกัสูตรอาเซียนในโรงเรียน และเผยแพร่กฎบตัรอาเซียนทีแปลเป็น
ภาษาต่างๆ ของชาติในอาเซียน  ใหเ้นน้ในหลกัการแห่งประชาธิปไตยใหม้ากขึน เคารพในสิทธิ
มนุษยชน และค่านิยมในเรืองแนวทางทีสันติภาพในหลกัสูตรของโรงเรียน  สนบัสนุนความเขา้ใจ
และความตระหนกัรับรู้ในความหลากหลายทางวฒันธรรม  ประเพณีและความเชือในภูมิภาค  
ใหก้บัครูอาจารย์ ผา่นการฝึกอบรม โครงการแลกเปลียน  และการจดัตงัขอ้มูลพืนฐานออนไลน์
เกียวกบัเรืองนี  จดัใหมี้การประชุมผูน้าํโรงเรียนอยา่งสมาํเสมอในฐานะทีเป็นพืนฐานสาํหรับการ
แลกเปลียนขอ้คิดเห็นเกียวกบัประเด็นในภูมิภาคอาเซียนทีหลากหลาย  การสร้างศกัยภาพและ
เครือข่าย   รวมทงัยอมรับการดาํรงอยูข่องเวทีโรงเรียนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้( Southeast Asia 

School Principals’ Forum: SEA-SPF)  

2) บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกจิ 

อาเซียนจะพฒันากรอบทกัษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิก
เพือช่วยสนบัสนุนการมุ่งไปสู่การจดัทาํการยอมรับทกัษะในอาเซียน สนบัสนุนการขบัเคลือนของ
นกัเรียนนกัศึกษาใหดี้ขึน  โดยการพฒันาบญัชีรายการระดบัภูมิภาคของอุปกรณ์สารนิเทศดา้น
การศึกษาทีประเทศสมาชิกอาเซียนจดัหาได้  สนบัสนุนการเคลือนยา้ยแรงงานมีฝีมือในภูมิภาค
อาเซียน  โดยผา่นกลไกความร่วมมือในระดบัภูมิภาคระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนซึงจะตอ้ง
ดาํเนินควบคู่ไปกบัความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานทางดา้นการศึกษาและ
วชิาชีพ  พฒันามาตรฐานดา้นอาชีพบนพืนฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปที
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การสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  เพือใหส้ามารถแข่งขนัไดท้งัในระดบัภูมิภาคและระดบั
โลก และเพือสนองตอบต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม  โดยประสานกบักระบวนการ ของ
กรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นแรงงาน 

3) บทบาทของภาคการศึกษาในเสาสังคมและวฒันธรรม 

พฒันาเนือหาสาระร่วมในเรืองอาเซียนสาํหรับโรงเรียนเพือใชเ้ป็น
ตวัอา้งอิงสาํหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์   เสนอใหมี้หลกัสูตรปริญญา ทางดา้น
ศิลปวฒันธรรมอาเซียนในมหาวทิยาลยั เสนอใหมี้ภาษาประจาํชาติอาเซียนเป็นภาษาต่างประเทศซึง
เป็นวชิาเลือกในโรงเรียน สนบัสนุนโครงการระดบัภูมิภาคทีมุ่งเนน้การส่งเสริมการตระหนกัรับรู้
เกียวกบัอาเซียนใหแ้ก่เยาวชน รับรองการมีอยูข่องโครงการอืนๆ เช่น การนาํเทียวโรงเรียนอาเซียน 
โครงการแลกเปลียนนกัเรียนนกัศึกษาอาเซียน   การประชุมเยาวชนอาเซียน ทาง ดา้น
วฒันธรรม   การประชุมสุดยอดเยาวชนนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัอาเซียน   การประชุมเครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์ระดบัเยาวชนสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยการสนบัสนุนการศึกษาสาํหรับทุกคน   จดัใหมี้การประชุมวจิยั
ทางดา้นการศึกษาอาเซียน   เพือส่งเสริมความร่วมมือทางการวจิยัและพฒันาในภูมิภาคใหเ้ป็นเวที
สาํหรับนกัวจิยัจากประเทศสมาชิก  เพือแลกเปลียนมุมมองในประเด็นและเรืองทีเกียวขอ้งของ
ภูมิภาค  สนบัสนุนความเขา้ใจและการตระหนกัรับรู้ในประเด็นและเรืองราวต่างๆ  เกียวกบั
สิงแวดลอ้มในภูมิภาคอาเซียน  โดยการบูรณาการใหอ้ยูใ่นหลกัสูตร ของโรงเรียน  และมีการมอบ
รางวลัให้โรงเรียนสีเขียว  จดัเฉลิมฉลองวนัอาเซียน (วนัที 8 สิงหาคม) ในโรงเรียน  โดยเฉพาะใน
เดือนสิงหาคม โดยจดัผา่นกิจกรรมทีหลากหลาย เช่น การร้องเพลงชาติอาเซียน  การจดัการแข่งขนั
เรืองประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอาเซียน  การจดัแสดงเครืองหมายและสัญลกัษณ์อืนๆ  ของ
อาเซียน  การจดัค่ายเยาวชนอาเซียน   เทศกาลเยาวชนอาเซียน  และวนัเด็กอาเซียน   เห็นชอบทีจะ
เสนอในรัฐสมาชิกอาเซียนแบ่งปันทรัพยากรแก่กนั  และพิจารณาการจดัตงักองทุนพฒันาดา้น
การศึกษาของภูมิภาค  เพือใหม้นัใจวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินอยา่งเพียงพอในการ
ปฏิบติัการต่างๆ  ไดต้ามทีไดรั้บการเสนอแนะมา   มอบหมายใหอ้งคก์รระดบัรัฐมนตรีรายสาขา
ของอาเซียนทีเกียวขอ้ง  และเลขาธิการอาเซียนดาํเนินการปฏิบติัตามปฏิญญานี  โดยการให้
แนวทางและสนบัสนุนแผน  5 ปี ของอาเซียนวา่ดว้ยเรืองการศึกษา  รวมทงัขอ้ตกลงในการ
ควบคุมดูแลทีไดรั้บการสนบัสนุนโดยคณะกรรมการผูแ้ทนถาวร  และรายงานต่อทีประชุมสุดยอด
อาเซียนเป็นประจาํผา่นคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนทราบผลการคืบหนา้
ของการดาํเนินการปฏิญาณวา่  ความมุ่งมนัและขอ้ผกูพนัของผูน้าํอาเซียนในการเสริมสร้างความ
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เขม้แขง็ดา้นการศึกษาเพือใหเ้กิดประชาคมอาเซียนทีมีการเคลือนไหว  ประชาคมทีมีความ
เชือมโยงกนั และประชาคมของประชาชนอาเซียน และเพือประชาชนอาเซียน 

2.6.6 รากฐานประชาคมอาเซียนสู่ปฏิญญาการศึกษา 
จากการสัมมนาวชิาการและประชุมเชิงปฏิบติัการเรือง “ปฏิญญาการศึกษา: 

รากฐานประชาคมอาเซียน” เมือวนัที 22 ธนัวาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการ
สัมมนาวชิาการและประชุมเชิงปฏิบติัการเรือง  “ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน ” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือขยายผลการจดัการศึกษาระดบัชาติในทงั  3 เสาหลกัของอาเซียน  ซึง
ประกอบดว้ยเสาหลกัดา้นการเมืองและความมนัคง  เสาหลกัดา้นเศรษฐกิจและเสาหลกัดา้นสังคม
และวฒันธรรม ตามเป้าหมายของปฏิญญาชะอาํ-หวัหินวา่ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือ ทางดา้น
การศึกษาเพือบรรลุ เป้าหมายประชาคมอาเซี ยนทีเอืออาทรและแบ่งปัน   ซึงผูน้าํอาเซียนไดใ้หก้าร
รับรองปฏิญญาดงักล่าวเมือวนัที  24 ตุลาคม  2552  สรุปผลการประชุมกลุ่มยอ่ยในหวัขอ้เรือง
การศึกษา: รากฐานประชาคมอาเซียน ไดด้งันี 

กลุ่มท ี1 การศึกษา: รากฐานประชาคม การเมืองและความมันคง  

ทีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงันี 

1) ควรมีการสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนใน
ภูมิภาค (People Connectivity) 

2) ใหมี้การส่งเสริมงานวจิยัเพือใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งประเทศสมาชิก
ในภูมิภาค 

3) สือควรมีบทบาทในการร่วมสร้างองคค์วามรู้ในเชิงสร้างสรรคใ์น
อาเซียน 

4) สถานีโทรทศัน์  NBT ควรใหเ้วลาทีเหมาะสมในการใหค้วามรู้เกียวกบั
อาเซียน 

5) ควรมีการส่งเสริมประชาธิปไตยหลกัการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ  

การใหค้วามรู้แก่พลเมือง  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพือนบา้น  เพือใหเ้กิดการยกระดบัและพฒันา
ดา้นการศึกษา 

6) การจดักิจกรรมดา้นการศึกษาควรมาจากทุกภาคส่วนของสังคม  ซึงไม่
จาํกดัเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเท่านนั 

7) ควรส่งเสริมใหทุ้กมหาวทิยาลยัใหค้วามรู้เกียวกบัอาเซียนและสิทธิ
มนุษยชน 
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8) ควรจดัหลกัสูตรอาเซียนในมหาวทิยาลยัและใหอ้งคค์วามรู้แก่ครูผูส้อน
เกียวกบัสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

9) ควรส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษาทีอยูช่ายแดนใหสิ้ทธิแก่คนต่างดา้ว
หรือไม่มีสัญชาติดว้ยความเสมอภาคเช่นเดียวกบัเด็กไทย  เพือยกระดบัใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษา
นานาชาติอยา่งแทจ้ริง 

10)   ควรใหภ้าครัฐสนบัสนุนใหภ้าคประชาสังคม  วดั และโรงเรียนร่วมจดั
การศึกษาแก่ประชาชนทุกคน  รวมทงัผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเช่นเดียวกบั
ประชาชนทวัไป  รวมทงัการดาํเนินโครงการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาเพือป้องกนัโรค
เอดส์ ซึงเป็นโครงการทีกระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการร่วมกบัองคก์ารซีมีโอและอาเซียน 

กลุ่มท ี2 การศึกษา: รากฐานประชาคมเศรษฐกจิ 

ทีประชุมไดร่้วมเสนอความคิดเห็นดงันี 

1) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศควรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและ
เจตคติทีดีเกียวกบัการเปิดเสรีการคา้และบริการของอาเซียนทียดึหลกัการ  Free and Fair พร้อมทงั
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในภูมิภาค 

2) นาํทรัพยากรทีมีอยู่  เช่น บุคลากรทางการศึกษาหลกัสูตร  นโยบายและ
อืนๆ ทีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมทงัพร้อมรับ
กบัผลกระทบทีจะเกิดจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ 

3) ควรมีการวเิคราะห์ในมุมกวา้งเกียวกบัความตอ้งการของอาเซียน  และ
ผลประโยชน์ทีประเทศไทยจะไดรั้บเพือใหทุ้กฝ่ายไดรั้บประโยชน์ 

4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งชดัเจน  และ
พิจารณากลไกทีมีประสิทธิภาพเพือการนาํไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพือใหส้ามารถ
ตอบสนองเป้าหมายการเป็นประชาคมทีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางและเป้าหมายอืนๆ ของอาเซียน 

5) การศึกษาตอ้งผลิตคนทีมีคุณภาพใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

6) การศึกษาตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการประชาสัมพนัธ์ความเคลือนไหว
เกียวกบัอาเซียน 

7) ภาคการศึกษาควรวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด อาเซียนและความ
ตอ้งการของประเทศไทยเพือใหทุ้กฝ่ายไดรั้บประโยชน์  และกาํหนดแนวทางรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรี 
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กลุ่มท ี3 การศึกษา : รากฐานประชาคมสังคมและวฒันธรรม  

ทีประชุมไดร่้วมเสนอความคิดเห็นดงันี 

1) การจดัการศึกษาเพือสร้างสมรรถนะของประชาคม  ไดแ้ก่ การส่งเสริม
ทกัษะดา้นการสือสาร (ภาษาองักฤษ  ภาษาเพือนบา้น ) การส่งเสริมทกัษะดา้นการคิด  ทกัษะชีวติ  

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไดแ้ก่ การรู้จกัแบ่งปัน  การมีจิต
อาสา  การรู้จกัประนีประนอม  และการส่งเสริมหลกัการประชาธิปไตย  การสร้างมาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาอาเซียนดว้ยการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ  ภาษาเพือนบา้น  การสอนนกัเรียน
ใหรู้้จกัวธีิคิด แกปั้ญหาและปฏิบติั และการเรียนรู้ศาสนาทีหลากหลาย 

2) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนและจิตสาํนึกของพลเมืองอาเซียนดว้ยการ
จดัการศึกษาแก่กลุ่มคนทุกระดบัโดยไม่ละเลยชนกลุ่มนอ้ย 

3) การจดัแหล่งการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการส่งเสริมการเรียนภาษาเพือน
บา้น การจดัค่ายวชิาการ การแลกเปลียนองคค์วามรู้ และทรัพยากรร่วมกนั 

4) การจดัการศึกษาดา้นสังคมและวฒันธรรมสามารถบูรณาการความ
ร่วมมือกบัเสาอืนดว้ยการบูรณาการหลกัสูตรองคค์วามรู้  การดาํเนินกิจกรรมของอาเซียน  และการ
ส่งเสริมการติดต่อสือสารของประชาคมอาเซียน 

2.6.7 ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน  

กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 (จีน  ญีปุ่น  และเกาหลีใต)้  ไดเ้ริมตน้ขึน
เมือ ปี 2540 โดยมีการพบหารือระหวา่งผูน้าํของประเทศสมาชิกอาเซียนและผูน้าํของจีน   ญีปุ่น 

และสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นครังแรก  ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  เมือเดือนธนัวาคม  2540  นบัแต่นนัเป็น
ตน้มา  การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ไดจ้ดัขึนเป็นประจาํทุกปีในช่วงเดียวกบัการประชุมสุดยอด
อาเซียน  

การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครังที 9 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  เมือปี 2548 

ผูน้าํอาเซียนไดล้งนามใน  Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN+3 Summit ไดก้าํหนดให้
การจดัตงัประชาคมเอเชียตะวนัออกเป็นเป้าหมายระยะยาว  และใหก้รอบอาเซียน +3 เป็นกลไก
หลกัในการนาํไปสู่เป้าหมายระยะยาวดงักล่าว 

การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ของครังที 12  เมือวนัที  24 ตุลาคม 2552  ณ 

อาํเภอชะอาํ -หวัหิน ทีประชุมรับทราบแผนปฏิบติัการดา้นการศึกษาของอาเซียน +3 โดยใหก้ลไก
การศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํใหป้ระชาชนของประเทศประเทศอาเซียน +3 มีความเขา้ใจซึง
กนัและกนั 
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แผนปฏิบติัการดา้นการศึกษาอาเซียน +3 ในระหวา่งปี  2553-2560 

ประกอบดว้ยความร่วมมือดา้นการศึกษาในการสร้างประชาคมเอเชียตะวนัออก  ในขอบข่ายสาํคญั
ดา้นการศึกษา 6 ประการ ดงันี 

1) การส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาและการฝึกอบรมเพือเพิมโอกาส
ทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ทีอยู่ นอกระบบโรงเรียน  รวมถึงการพฒันาคุณภาพ
สถาบนัการศึกษา  การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หแ้ก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  (ประกอบดว้ย  การส่งเสริมความร่วมมือในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานอยา่งทวัถึง
ภายในปี 2558  การพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษา   รวมทงัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและการ
อบรมทกัษะวชิาชีพในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานและอุดมศึกษา   การส่งเสริมการจดัการศึกษา
อยา่งทวัถึงใหแ้ก่สตรีและเด็ก  รวมทงัแลกเปลียนแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัความเสมอภาคทางเพศใน
หลกัสูตรโรงเรียน   การจดัโครงการทุนอาเซียน +3  การจดัเวทีสาํหรับเยาวชน   การทาํดรรชนีการ
พฒันาเยาวชนอาเซียน +3  และการจดัตงัเครือข่ายอาเซียน +3  เพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ   รวมทงั
การแลกเปลียนบุคลากรของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนดว้ย) 

2) การส่งเสริมความร่วมมือ  การสร้างเครือข่าย  การวจิยัและการพฒันา
ระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ  ในดา้นการศึกษา  (ประกอบดว้ยการพฒันากรอบ ของการ
ดาํเนินการดา้นการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3  การจดักิจกรรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ
อาเซียนอยา่งสมาํเสมอ)   

3) การส่งเสริมความร่วมมือในระดบัอุดมศึกษาเพือเพิมความเชือมโยง
ระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา โดยผา่นเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน และมีการสนบัสนุนการถ่ายโอน
หน่วยกิตในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 (ประกอบดว้ย  การส่งเสริมกิจกรรมและโครงการภายใต้
เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน   การเสริมสร้างกิจกรรมอาเซียน +3  การส่งเสริมระบบการถ่ายโอน
หน่วยกิต การจดัทาํมาตรฐานวชิาการเพือใหเ้กิดระบบประกนัคุณภาพการศึกษา   การใหป้ริญญา
ระหวา่งสถาบนัและหลกัสูตรทีมีการสอนระหวา่งสองมหาวทิยาลยั) 

4) การสนบัสนุนการดาํเนินการวจิยัและการแลกเปลียนนกัวชิาการและ
ผูส้นใจจะมีความร่วมมือกบัประเทศอาเซียน +3 (ประกอบดว้ย  การพฒันายทุธศาสตร์   เป้าหมาย  

และวธีิดาํเนินการเพือเสริมสร้างการแลกเปลียนระหวา่งกลุ่มประเทศอาเซีย น+3  การจดัตงักลไก
ดา้นการวจิยั  การส่งเสริมการดาํเนินการวจิยัร่วม การส่งเสริมการถ่ายโอนทางเทคโนโลยี การจดัทาํ
บญัชีขอ้มูลดา้นการวจิยั  การแลกเปลียนความร่วมมือระหวา่งนกัวชิาการและสถาบนัการศึกษา   
การแสวงหาความร่วมมือดา้นทุนการศึกษา   การส่งเสริมมาตรฐาน   การศึกษาภายใตก้าร
สนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  การจดัตงัมูลนิธิอาเซียน+3 ดา้นการศึกษา) 
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5) การดาํเนินความพยายามอยา่งต่อเนืองเกียวกบักระบวนการออกวซ่ีา
ใหแ้ก่นกัเรียนและนกัวชิาการของกลุ่มประเทศอาเซียนในการเดินทางไปยงัประเทศ +3 เพือ
จุดมุ่งหมายทางดา้นวชิาการ  โดยคาํนึงถึงกฎระเบียบของประเทศต่างๆ  ทีมีอยู่  (ประกอบดว้ย  การ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกียวกบัการออกวซ่ีาเพือส่งเสริมการแลกเปลียนทางวชิาการ  และการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการเดินทางเพือจุดมุ่งหมายทางวชิาการ) 

6) ส่งเสริมเอกลกัษณ์เอเชียตะวนัออกดว้ยการส่งเสริมอาเซียนศึกษาและ
เอเชียตะวนัออกศึกษาในภูมิภาค  (ประกอบดว้ย  การใชก้ลไก  เช่น เครือข่ายเอเชียตะวนัออกศึกษา  
ภายใตเ้ครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนในการส่งเสริมการจดัการศึกษาเอเชียตะวนัออกศึกษาและ
เอเชียศึกษาในภูมิภาค  การส่งเสริมค่านิยมรวมและเสริมสร้างความเขา้ใจเกียวกบัประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของอาเซียน  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพือใหผู้เ้ชียวชาญไดพ้ฒันาหลกัสูตรและ
แนวทางการดาํเนินการดา้นเอเชียตะวนัออกศึกษา   การสร้างค่านิยมร่วมของอาเซียนและมรดกใน
ภูมิภาคในหลกัสูตรโรงเรียน  และพฒันาอุปกรณ์การสอน  การพฒันาหลกัสูตรอาเซียนและเอเชีย
ตะวนัออกศึกษาในระดบัประถมและมธัยมศึกษา   การส่งเสริมโครงการร่วมดา้นเอเชียตะวนัออก
ศึกษา และการส่งเสริมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3) 

กลไกการดําเนินการ 

1) จดัการประชุมระดบัรัฐมนตรีศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 เพือ
กาํหนดนโยบายความร่วมมือดา้นการศึกษา โดยมีการประชุมอยา่งนอ้ย 1 ครังในทุก 2 ปี 

2) จดัการประชุมเจา้หนา้ทีระดบัอาวโุสอยา่งนอ้ยปีละ  1 ครัง  ก่อนจะมี
การประชุมระดบัรัฐมนตรี 

3) สาํนกัเลขาธิการอาเซียนจะใหค้วามร่วมมือในการจดัการประชุมระดบั
เจา้หนา้ทีอาวโุสของอาเซียน+3 เพือวางแผน ประสานการดาํเนินกิจกรรม  การวางยทุธศาสตร์และ
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาค 

4) เครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียนจะเป็นกลไกในการขบัเคลือน
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการอุดมศึกษาของอาเซียน +3 ภายใตเ้ครือข่ายทีประชุมอธิการบดี
และสาํนกังานทีดาํเนินการดา้นต่างประเทศ 

5) การดาํเนินกิจกรรมดา้นการศึกษาตามแผนงานดงักล่าวใหไ้ดรั้บการ
สนบัสนุนจากกองทุน  “APT Cooperation Fund” และใหมี้การจดัทาํแผนการระดมทรัพยากรจาก
ประเทศคู่เจรจาอืนๆ และนานาชาติ เพือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม ภายใตแ้ผนงานขา้งตน้ 
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6) ทีประชุม  ASED ครังที 4 ทีภูเก็ต  ไดรั้บรองขอ้มติของการประชุม
เจา้หนา้ทีอาวโุสดา้นการศึกษาของอาเซียนครังที  3 ในการจดัตงักลไกดา้นความร่วมมือทาง ดา้น
การศึกษากบัประเทศอาเซียน +3 รวมทงัจดัตงัคณะทาํงานเฉพาะกิจในการสาํรวจความเป็นไปได้
ในการดาํเนินโครงการ และการประเมินผลความร่วมมือกบัประเทศ + 3 

7) ทีประชุม SOM-ED ครังที 4 ไดส้นบัสนุนใหมี้การจดัตงัคณะทาํงาน
เฉพาะกิจเพือศึกษาความเป็นไปไดแ้ละแนวทาง  รวมทงักลไกในการดาํเนินความร่วมมือกบักลุ่ม
ประเทศ+3   

2.6.8 นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพอืบรรลุประชาคม
อาเซียน  

จากการประชุมคณะกรรมการระดบัชาติเพือขบัเคลือนการศึกษาใน
อาเซียนสู่การบรรลุเป้าหมายการจดัตงัประชาคมอาเซียน  ในปี 2558 เมือวนัจนัทร์ที 23 สิงหาคม 
2553 ณ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย  ผูแ้ทนองคก์รหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ้ทนสาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา ผูอ้าํนวยการเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน  และผูแ้ทนกรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ  และ ทีประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบ เกียวกบั ร่างนโยบายเพือดาํเนินงานตาม
ปฏิญญาชะอาํ-หวัหิน  เกียวกบัดา้นการศึกษา จาํนวน 5 นโยบาย ดงันี  (สาํนกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554ข: ออนไลน์)   

นโยบายท ี1 การเผยแพร่ความรู้  ขอ้มูลข่าวสาร และเจตคติทีดีเกียวกบั
อาเซียน  เพือสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน เพือกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 

นโยบายท ี2 การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษา  และประชาชนให้
มีทกัษะทีเหมาะสมเพือเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  เช่น ความรู้ภาษาองักฤษ 
ภาษาเพือนบา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทกัษะและความชาํนาญการทีสอดคลอ้งกบัการปรับตวั
และเปลียนแปลงทางอุตสาหกรรม และการเพิมโอกาสในการหางานทาํของประชาชน  รวมทงัการ
พิจารณาแผนผลิตกาํลงัคน 

นโยบายท ี3 การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพือส่งเสริมการหมุนเวยีนของ
นกัศึกษาและครูอาจารยใ์นอาเซียน รวมทงัเพือใหมี้การยอมรับในคุณสมบติัทางวชิาการร่วมกนัใน
อาเซียน  การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการแลกเปลียนเยาวชน การ
พฒันาระบบการศึกษาทางไกล  ซึงช่วยสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวติ  การส่งเสริมและปรับปรุง
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การศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพ  ทงัในขนัตน้และขนัต่อเนือง  ตลอดจน
ส่งเสริมและเพิมพนูความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน 

นโยบายท ี4 การเตรียมความพร้อมเพือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย การจดัทาํความตกลงยอมรับร่วมดา้น
การศึกษา การพฒันาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพสาํคญัต่างๆ   เพือรองรับการเปิด
เสรีการศึกษา ควบคู่กบัการเปิดเสรีดา้นการเคลือนยา้ยแรงงาน 

นโยบายท ี 5  การพฒันาเยาวชนเพือเป็นทรัพยากรสาํคญัในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.6.9 โครงการขับเคลอืนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน   
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ไดด้าํเนินงานโครงการ

ขบัเคลือน โรงเรียน สู่ประชาคมอาเซียน หลายโครงการ  และไดด้าํเนินการคดัเลือกโรงเรียนทีมี
ความพร้อมเพือเขา้ร่วมโครงการ ต่างๆ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554: 4-8) 
ดงันี 

โครงการพฒันา ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub)  
หมายถึง   โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ทีมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานในระดบัสากลใหส้ามารถรองรับนกัเรียน
ต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค   สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทงัหมด 14 

โรงเรียน ซึงเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมีชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบติังานในประเทศ
ไทย และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น ไดแ้ก่ 

1) โรงเรียนโยธินบูรณะ  สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ)  
2) โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  สพม. เขต 34  (เชียงใหม่)  
3) โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สพม. เขต 14  (ภูเก็ต) 
4) โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พิทยาคาร  สพม. เขต 18  (ชลบุรี) 
5) โรงเรียนนารีนุกลู  สพม. เขต 29  (อุบลราชธานี) 
6) โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร  สพม. เขต 21 (หนองคาย) 
7) โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร  สพม. เขต 14  (ระนอง) 
8) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สพม. เขต 16 (สงขลา) 
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9) โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์  สพม. เขต 36  (เชียงราย) 
10)  โรงเรียนสรรพวทิยาคม  สพม. เขต 38  (ตาก) 
11)  โรงเรียนประสาทวทิยาคาร  สพม. เขต 33  (สุรินทร์) 
12)  โรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
13) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
14)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล  สพม. เขต 16 (สตูล) 

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School) 
หมายถึง โครงการทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  เป็นแหล่งการเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีโรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการรวมทงัหมด 14 โรงเรียน  แบ่งออกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน และระดบั
มธัยมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 7 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนชุมชนบา้นบางเสร่ (ขยายโอกาส) สพป. ชลบุรี เขต 3 

2) โรงเรียนบา้นตน้ปรง  สพป. ตรัง เขต 2  

3) โรงเรียนบา้นตากประถมวทิยา (ขยายโอกาส) สพป. ตาก เขต 1 

4) โรงเรียนบา้นสาํนกัใหม่ (ขยายโอกาส) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 

5) โรงเรียนวดัแจง้ (เศียรคุรุราษฎร์บาํรุง) (ขยายโอกาส) สพป. บุรีรัมย ์เขต 2 

6) โรงเรียนอนุบาลสตูล  สพป. สตูล เขต 1 

7) โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร  สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 7 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์ สพม. เขต 1  (กทม.)  
2) โรงเรียนพุทธโสธร  สพม. เขต 6  (ฉะเชิงเทรา) 
3) โรงเรียนเทพมงคลรังษี  สพม. เขต 8  (กาญจนบุรี) 
4) โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) 
5) โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ)  
6) โรงเรียนบา้นป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
7) โรงเรียนบา้นบ่อเบีย สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ)์ 
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โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน  (Spirit of ASEAN) หมายถึง   โครงการ ที
ขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียน   เป็นโครงการทีจดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล   ซึง
ประกาศใหมี้การสนบัสนุนประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน กาํหนดใหมี้
การปฏิรูปการศึกษาทงัระบบ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  การส่งเสริม
การเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาคในอาเซียน  เพือใหป้ระเทศไทยมีความ
พร้อมในการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน   และเป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนทีมีประสิทธิภาพ   
ซึงมีโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 54 โรงเรียน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

3.1) Buffer School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน  
4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย   มีจาํนวนทงัหมด  24 โรงเรียน   แบ่งออกเป็น  
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 14 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 14 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนบา้นท่าอาจ  สพป. ตาก เขต 2 

2) โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวทิยา สพป. ตาก เขต 2  

3) โรงเรียนบา้นเวยีงพาน  สพป. เชียงราย เขต 3  

4) โรงเรียนบา้นร่มเกลา้  สพป. น่าน  เขต 1  

5) โรงเรียนบา้นส้มป่อย  สพป. มุกดาหาร เขต 1 

6) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 94 (บา้นบ่อนาํร้อน)  สพป. ยะลา เขต 3 

7) โรงเรียนบา้นนาํแดง  สพป. ระนอง เขต 1 

8) โรงเรียนบา้นหาดจิก  สพป. ระนอง เขต 1 

9) โรงเรียนบา้นตะโกล่าง  สพป.  ราชบุรี เขต 1 

10) โรงเรียนบา้นเสาธงชยั  สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 

11) โรงเรียนอนุบาลบุ่งคลา้  สพป. บึงกาฬ   

12) โรงเรียนบา้นหนองเมก็  สพป. อุบลราชธานี  เขต 5 

13) โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที 190  สพป. สุรินทร์ เขต 3 

14) โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี  สพป. สระแกว้ เขต 2 
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ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 10 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนคลองนาํใสวทิยาคาร  สพม. เขต 7  (สระแกว้) 
2) โรงเรียนสวนผงึวทิยา  สพม. เขต 8 (ราชบุรี) 
3) โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน”  สพม. เขต 15 ( ยะลา) 
4) โรงเรียนบึงกาฬ  สพม. เขต 21 (บึงกาฬ) 
5) โรงเรียนมุกดาวทิยานุกลู สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
6) โรงเรียนภูมิซรอลวทิยา  สพม.  เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
7) โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี) 
8) โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  สพม. เขต 33 (สุรินทร์ ) 
9) โรงเรียนเวยีงแก่นวทิยาคม  สพม. เขต 36  (เชียงราย) 
10)  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค ์รัชมงัคลาภิเษก สพม. เขต  37 (น่าน) 

3.2) Sister School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน  (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ  ทีไม่ติดชายแดน  และ
เป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย  5 

ประเทศ  ไดแ้ก่  เวยีดนาม  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  และบรูไน  มีจาํนวนทงัหมด  30 

โรงเรียน  แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 โรงเรียน  และระดบัมธัยมศึกษา  จาํนวน 15 
โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 15 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 14 (ท่าใหม่บา้นสิว) สพป. จนัทบุรี เขต 1 

2) โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ  สพป. ชยัภูมิ เขต 1 

3) โรงเรียนแม่คือวทิยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

4) โรงเรียนสุนทรวจิิตร  สพป. นครพนม เขต 1 

5) โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 

6) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  สพป. นครสวรรค ์เขต 1 

7) โรงเรียนวดัดอนไก่เตีย  สพป. เพชรบุรี เขต 1 

8) โรงเรียนอนุบาลพงังา  สพป. พงังา เขต 1 

9) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป. พิษณุโลก เขต 1 

10)  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  สพป. ลพบุรี เขต 1  

11)  โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 
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12)  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สพป. สุรินทร์ เขต 1 

13)  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป. สมุทรสาคร เขต 1 

14)  โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั  สพป. สุโขทยั เขต 1 

15)  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  สพป. อุดรธานี เขต 1  

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 15 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั  สพม. เขต 5 (ลพบุรี) 
2) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  สพม. เขต 10  (สมุทรสาคร)  
3) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) 
4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  สพม. เขต 1 (นครศรีธรรมราช) 
5) โรงเรียนดีบุกพงังาวทิยายน  สพม. เขต 14  (พงังา) 
6) โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา  สพม. เขต 16  (สงขลา) 
7) โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 
8) โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั  สพม. เขต 22 (นครพนม) 
9) โรงเรียนกลัยาวตัร  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 
10)  โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล  สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 
11)  โรงเรียนสิรินธร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
12) โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) 
13) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  สพม. เขต 38 (สุโขทยั) 
14) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
15) โรงเรียนนครสวรรค ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค)์ 

2.7 สมรรถนะและคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 

2551 มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้/ตวัชีวดั   ซึงการพฒันาผูเ้รียนให้
บรรลุ มาตรฐาน การเรียนรู้/ตวัชีวดัทีกาํหนดนนั   จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2553: 3-5) ดงันี 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิด
สมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี 
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1) ความสามารถในการสือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร   เพือ
พฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัเลือกรับและส่งสารโดยใชเ้หตุผลและความถูกตอ้ง  พร้อมทงัใชว้ธีิการสือสาร  

ทีมีประสิทธิภาพ 
2) ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิด

สังเคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค์   การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพือนาํไปสู่
การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ ในการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและ
อุปสรรค บนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ   พร้อมทงัมีการตดัสินใจทีมี
ประสิทธิภาพ 

4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการ
ต่างๆ  ไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั ได้อยา่งเหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม 

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้ 
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคม  ใน
ดา้นการเรียนรู้   การสือสาร   การทาํงาน   การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์   ถูกตอ้งเหมาะสม   และมี
คุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี 

1) รักชาติ   ศาสน์  กษตัริย์  หมายถึง  คุณลกัษณะ ทีแสดงออกถึงการ เป็น
พลเมืองทีดีของชาติ   ธาํรงไวซึ้งความเป็นไทย   ศรัทธา ยดึมนั ในหลกัศาสนา  และเคารพเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริย ์

2) ซือสัตยสุ์จริต   หมายถึง   คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการยดึมนัในความ
ถูกตอ้ง ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง และผูอื้นทงักาย วาจา ใจ  

3) มีวนิยั  หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการยดึมนัในขอ้ตกลง กฏเกณฑ ์
และระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

4) ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจ เพียรพยายามใน
การเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายใน และภายนอกโรงเรียน  
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5) อยูอ่ยา่งพอเพียง  หมายถึง  คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุม้กนัในตวัทีดี และปรับตวัเพืออยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 

6) มุ่งมนัในการทาํงาน   หมายถึง  คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจและ
รับผดิชอบในการทาํหนา้ทีการงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

7) รักความเป็นไทย   หมายถึง  คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  
เห็นคุณค่า  ร่วมอนุรักษ ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทยในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวฒันธรรมไทย
และใชภ้าษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

8) มีจิตสาธารณะ   หมายถึง   คุณลกัษณะทีแสดงออกถึง การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม หรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมดว้ยความเตม็ใจ 
กระตือรือร้นโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เป็นคุณธรรมจริยธรรมทีบูรณาการอยูใ่นการ
จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดั ทงันีคุณลกัษณะนีไดก้าํหนดเป็นส่วนหนึงของ
เกณฑจ์บหลกัสูตร ดว้ยเหตุนี ในการจดัการเรียนรู้จึงตอ้งพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคค์วบคู่
ไปพร้อมกนั 

คุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 

การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ  

จาํเป็นตอ้งกาํหนดเป้าหมาย ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของเด็กไทยทีจะพฒันาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ใหมี้ความชดัเจนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ และเจตคติ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐานไดมี้การจดัประชุมโตะ๊กลมและประชาพิจารณ์  บุคลากรทีเกียวขอ้งโดยตรงและผูมี้
ส่วนเกียวขอ้งกบัการเตรียมการและดาํเนินการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ทงัดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรม  ของมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ  เช่น สถานทูต  มหาวทิยาลยัภาครัฐ
และเอกชนในการร่วมกาํหนดคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  ซึงมีรายละเอียดแสดงใน
ภาพที 1 ต่อไปนี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,  2554: 3-6) 
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ภาพท ี1  คุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

ทีมา: แนวทางการบริหารจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพืนฐาน, สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2554: 4) 

 

ภาพท ี1  คุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
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คุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนกาํหนดเป็นลกัษณะ 3 ดา้น ดงันี  

1) ด้านความรู้ 
1.1) มีความรู้เกียวกบัประเทศอาเซียนในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ

วฒันธรรม  

1.2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  

2) ด้านทกัษะ/กระบวนการ  

2.1) ทกัษะพืนฐาน 

2.1.1) สือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2 ภาษา  (ภาษาองักฤษ  และภาษาประเทศใน
อาเซียนอีก อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

2.1.2) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์ 

2.1.3) มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ  

2.1.4) มีความสามารถในการทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้น  

2.2) ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบทางสังคม  

2.2.1) เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  

2.2.2) มีภาวะผูน้าํ  
2.2.3) เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาํเพือนาํไปสู่การเปลียนแปลง  

2.3) ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตน  

2.3.1) เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั  

2.3.2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลียนเรียนรู้  

2.3.3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีวธีิคิดอยา่งถูกตอ้ง  

2.3.4) มีความสามารถในการจดัการ/ ควบคุมตนเอง  

3) ด้านเจตคติ 
3.1) มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน  

3.2) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน  

3.3) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน  

3.4) มีวถีิชีวติประชาธิปไตย ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล สันติวธีิ/สันติธรรม  

3.5) ยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา  
3.6) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ตัวชีวดัคุณภาพนักเรียน   (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554: 

7-11) กาํหนดดงันี 

1) ด้านความรู้ 
 

คุณลกัษณะของผู้เรียน 
 

ตัวชีวดัระดับประถมศึกษา ตัวชีวดัระดับมัธยมศึกษา 
 

1. รู้เกยีวกบัประเทศอาเซียน  

1.1 ดา้นการเมือง ไดแ้ก่  

- ระบอบการปกครอง  

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

- สิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน  

- กฎหมายระหวา่งประเทศ  

 

1.2 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  

- ระบบเงินตราของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

- ระบบเศรษฐกิจ  

- ปัจจยัการผลิต  

- แรงงาน  

- การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

1.3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม  

- ชาติพนัธ์ุ  

- ภาษา 
- ศาสนา  
- การแต่งกาย  

- สาธารณสุข 

- สภาพทางภูมิศาสตร์ 

- เอกลกัษณ์  

- บุคคลสาํคญั  

- ประวติัศาสตร์ 

 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายความรู้
เกียวกบัระบอบการปกครอง 

สิทธิเด็ก  

 

 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายความรู้
เกียวกบัระบบเงินตรา 

ระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัการ
ผลิต แรงงาน 

 

 

 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายความรู้
เกียวกบั ภาษา ศาสนา 
บุคคลสาํคญั สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สาธารณสุข 

เอกลกัษณ์ไทย
ประวติัศาสตร์ ในดา้นสังคม
และวฒันธรรม 

 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
วเิคราะห์และจาํแนกความเหมือน
ความแตกต่างเกียวกบัระบอบการ
ปกครอง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
ระหวา่งประเทศในดา้นการเมือง 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถวเิคราะห์และจาํแนก
ความเหมือน/ 

ความแตกต่างเกียวกบั ระบบ
เงินตรา ระบบเศรษฐกิจ ปัจจยั
การผลิต แรงงาน  

การคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้  

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

1.3 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถวเิคราะห์และจาํแนก
ความเหมือน/ความแตกต่าง
เกียวกบัชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา 
การแต่งกาย สาธารณสุข    
สภาพทางภูมิศาสตร์ เอกลกัษณ์ 

บุคคลสาํคญั ประวติัศาสตร์ 
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คุณลกัษณะของผู้เรียน 
 

ตัวชีวดัระดับประถมศึกษา ตัวชีวดัระดับมัธยมศึกษา 
 

 

2. มีความรู้เกยีวกบัอาเซียน 

ไดแ้ก่  

2.1 จุดกาํเนิดอาเซียน 

 

 

2.2 กฎบตัรอาเซียน  

- ความหมาย  

- ความสาํคญั  

- สาระสาํคญั  

 

2.3 ประชาคมอาเซียน  

- ประชาคมการเมืองและ     
ความมนัคงอาเซียน  

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน  

 

2.4 ความสัมพนัธ์กบัภายนอก
อาเซียน 

 

 

 

2.1 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายความหมาย 

ความสาคญัของอาเซียน 

2.2 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายเป้าหมาย
และหลกัการ อตัลกัษณ์ 

สัญลกัษณ์ของกฎบตัร
อาเซียน 

 

 

 

2.1 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถวเิคราะห์ความจาํเป็น 

ความสาคญัของกฎบตัรอาเซียน 

2.2 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถวเิคราะห์เป้าหมายและ
หลกัการ อตัลกัษณ์ สัญลกัษณ์
ของกฎบตัรอาเซียน 

 

2.3 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายเกียวกบัองคก์ร
อาเซียน องคก์รทีมี
ความสัมพนัธ์กบัอาเซียน 

กระบวนการตดัสินใจ การระงบั
ขอ้พิพาท ความสัมพนัธ์กบั
ภายนอก 

2.4 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถวเิคราะห์ประโยชน์ของ
กฎบตัรอาเซียนทีมีต่อ
ประชาคมอาเซียน 
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2) ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
 

คุณลกัษณะของผู้เรียน 
 

ตัวชีวดัระดับประถมศึกษา ตัวชีวดัระดับมัธยมศึกษา 
 

2.1 ทกัษะพนืฐาน 

1. สือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา 
(ภาษาองักฤษ และภาษา
ประเทศในอาเซียนอีกอยา่งนอ้ย 

1 ภาษา) 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถสือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 

2 ภาษา คือภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
สือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา คือ
ภาษาองักฤษ และภาษาของ
ประเทศในอาเซียนอีก  

อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งสร้างสรรค์ 

2. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้
สือสาร 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
เรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรคง์าน 

นาํเสนอ เผยแพร่ แลกเปลียน
ผลงานในระดบัอาเซียน 

3. มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ 

3. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถในการแกปั้ญหาได้
อยา่งสันติวธีิ 

3. ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสันติวธีิ 

4. มีความสามารถในการทาํงาน
และอยูร่่วมกบัผูอื้น 

4. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถทาํงานและอยู่
ร่วมกบัผูอื้น 

4. ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
ทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้น 

2.2 ทกัษะพลเมือง/ 

ความรับผดิชอบทางสังคม 
1. เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
 

 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนที
เคารพและยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

 

 

1.1 ร้อยละของนกัเรียนทีให้
ความสนใจ ยอมรับและเห็น
ประโยชน์ในความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม 

1.2 ร้อยละของนกัเรียนทีเคารพ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ทางวฒันธรรม 
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คุณลกัษณะของผู้เรียน 
 

ตัวชีวดัระดับประถมศึกษา ตัวชีวดัระดับมัธยมศึกษา 
 

2. มีภาวะผูน้าํ 
 

 

2. ร้อยละของนกัเรียนที
ปฏิบติัตนเป็นผูน้าํที
เกียวขอ้งกบักิจกรรม
อาเซียนศึกษา 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีปฏิบติั
ตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมอาเซียนศึกษาและมี
ผลงานปรากฏ 

3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือ
ทาํเพือนาํไปสู่การเปลียนแปลง 

3. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถเสนอปัญหาและ
แสดงความคิดเห็น 

3. ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
เสนอปัญหาสังคม และแสดง
ความคิดเห็นเสนอทางเลือกใน
การแกปั้ญหาได ้

2.3 ทกัษะการเรียนรู้และพฒันา
ตน 

1. เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกนั (สิทธิเด็ก/ 

สิทธิมนุษยชน) 

 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนที
ยอมรับความเท่าเทียมกนั
ของความเป็นมนุษยบ์น
ความแตกต่าง 

 

 

1. ร้อยละของนกัเรียนทียอมรับ
และปฏิบติัต่อผูอื้นดว้ยความ 
เท่าเทียมกนัและตระหนกัใน
คุณค่าของมนุษย ์

2. มีส่วนร่วมในการแสดง 

ความคิดเห็นและแลกเปลียน
เรียนรู้ 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีมี 

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลียนเรียนรู้ 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีเขา้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลียนเรียนรู้ ทางสังคม
และวฒันธรรม 

3. มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีวธีิคิด
อยา่งถูกตอ้ง 

3. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถอธิบายเหตุผลใน
ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรม ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3. ร้อยละของนกัเรียนทีสามารถ
จาํแนกแยกแยะเกียวกบั
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม สามารถแสดงออก
ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีเหตุผล 

4. มีความสามารถในการ
จดัการ/ควบคุมตนเอง  

4. ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถ ปฏิบติัตนตาม
ขนัตอนอยา่งเป็นระบบ 

4. ร้อยละของนกัเรียนทีมี
สามารถควบคุมตนเองยดืหยุน่ 

ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ 

ต่างๆไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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3) ด้านเจตคติ 
 

คุณลกัษณะของผู้เรียน 
 

ตัวชีวดัระดับประถมศึกษา ตัวชีวดัระดับมัธยมศึกษา 
 

1. มีความตระหนกัในความเป็น
อาเซียน 

1. ร้อยละของนกัเรียนที
ยอมรับและเห็นประโยชน์
ของการเป็นอาเซียน 

1. ร้อยละของนกัเรียนทียอมรับ 

เห็นประโยชน์และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทีเกียวกบัอาเซียน 

 

2. มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย/ ความเป็นอาเซียน 

 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีเขา้
ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
กระตือรือร้น 

 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีเขา้
ร่วมกิจกรรมดว้ยความ
กระตือรือร้นและรู้คุณค่าของ
ความเป็นไทยและความเป็น
ส่วนหนึงของอาเซียน ความเป็น
ไทยและความเป็นส่วนหนึงของ
อาเซียน 

3.ร่วมกนัรับผดิชอบต่อ
ประชาคมอาเซียน 

3. ร้อยละของนกัเรียนที
แสดงความเอืออาทร 

แบ่งปันระหวา่งสมาชิกใน
ประเทศอาเซียน 

3. ร้อยละของนกัเรียนทีแสดง
ความเอืออาทร แบ่งปัน 

คาํนึงถึงผลกระทบ ทีเกิดขึนต่อ
สมาชิกในประเทศอาเซียน 
 

4. มีวถีิชีวติประชาธิปไตย       

ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล 

(คารวะธรรม ปัญญาธรรม 

สามคัคีธรรม) สันติวธีิ /สันติ
ธรรม 

4.1 ร้อยละของนกัเรียนทีมี 

คารวะธรรม ปัญญาธรรม 

สามคัคีธรรม  

 

4.2 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถแกปั้ญหาอยา่ง 
สันติวธีิ /สันติธรรม 

4.1 ร้อยละของนกัเรียนทีมี
คารวะธรรม ปัญญาธรรม 

สามคัคีธรรม และปฏิบติัตน  
เป็นประจาํสมาํเสมอ 

4.2 ร้อยละของนกัเรียนที
สามารถแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ /

สันติธรรมเป็นประจาํสมาํเสมอ 

 

สาํหรับการออกแบบและจดัประสบการณ์ใหโ้รงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนใน
โรงเรียนทีเป็นศูนยอ์าเซียนและโรงเรียนเครือข่ายไดล้งมือปฏิบติัจริง  ซึงเป็นไปตามแนวทางการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้  ทีผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรง  และมีกิจกรรมค่ายสร้างสรรคที์เนน้การสร้าง
ความตระหนกัเรืองประชาคมอาเซียน  และในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเป็นการพฒันาความรู้
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และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนได้  ดงันนั เพือเพิมศกัยภาพในการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยา่ง
สูงสุด  อนัจะเป็นพลงัการขบัเคลือนการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพนืทีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานโดยสาํนกัวชิาการและมาตรฐาน
การศึกษา  พิจารณาเห็นวา่การสร้างศกัยภาพใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาทีเกียวขอ้งกบัอาเซียน
เป็นเรืองสาํคญัทีมีผลต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

2.8 การศึกษาไทยกบัความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน 

ในการเสวนาวชิาการเรือง “ทิศทางการศึกษาไทย : กบัความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน”  เมือวนัที 28 กนัยายน 2554  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ซึงจดัโดยหนงัสือพิมพม์ติชน 
ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ   มูลนิธิ ดร.โกวทิ วรพิพฒัน์   มูลนิธิบรรจง พงศศ์าสตร์  และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน กระตุน้ใหป้ระชาชนและสังคมตระหนกัถึงแนวทางหรือทิศทางในการพฒันา
คนเพือใหเ้ท่าทนัต่อการจดัตงัประชาคมอาเซียน  อีกทงัยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์แนวทาง ของ
ความพร้อมและทิศทางการศึกษาก่อนการจดัตงัประชาคมอาเซียนดว้ย  และนอกจากนี นายวรวจัน์ 
เอืออภิญญกุล  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการได้ปาฐกถาพิเศษหวัขอ้ “ทิศทางการศึกษาไทย
กบัความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เพือใหข้า้ราชการกระทรวงศึกษาธิการและ ประชาชนผูส้นใจ 
ใหท้ราบถึงทิศทางการศึกษาในช่วงก่อนถึงการจดัตงัประชาคมอาเซียนแลว้  ยงัจดัใหมี้การเสวนา
และแลกเปลียนขอ้คิดเห็นเรืองทิศทางการศึกษาไทยกบัความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ และอดีตขา้ราชการระดบัสูงใน กระทรวงศึกษาธิการ รวมทงันกัวชิาการ ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการศึกษา ทงัจากภาคเอกชนและธุรกิจ   ซึงในการเสวนาครังนีมี นายชินภทัร ภูมิรัตน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (กพฐ.) กล่าววา่ “การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จะเป็น
เรืองของกาํแพงภาษี  การเคลือนยา้ยทุน  แรงงาน  ซึงหากเขา้มาแลว้คนไทยไม่สามารถแข่งขนัใน
กลุ่มอาเซียนได้  ก็จะมีผลกระทบสูง  เชือวา่คนไทยไม่ค่อยรับรู้เกียวกบัประเทศในอาเซียนมากนกั  

ในขณะทีประเทศอืนๆ รู้จกัประเทศไทยมากกวา่  อยา่งในสองปีทีผา่นมามีการสาํรวจความเห็น
นกัศึกษาเกียวกบัความรู้สึกทีมีต่อประชาคมอาเซียน พบวา่ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัที 8 จาก
ทงัหมด 10 ประเทศ หรือคาํถามวา่รู้จกัธงอาเซียนไหม เด็กไทยอยูใ่นอนัดบัที 10”  และกล่าวต่ออีก
วา่ “สิงทีจาํเป็นของประชาคมอาเซียน คือการสือสารดว้ยภาษาองักฤษ  วนันีเราไดส่้งเสริม
ภาษาองักฤษอยา่งเขม้ขน้  ซึงเด็กไทยพดูภาษาองักฤษไดดี้ขึนมากโดยเฉพาะสาํเนียงการพดู  ซึง
จะตอ้งขยายเรืองนีไปสู่นกัเรียนต่างจงัหวดัใหม้ากขึน  การจดัการศึกษาต่อไปนีจะไม่ใช่การศึกษา
แบบเหมาโหลเหมือนกนัทวัประเทศ  เหมือนทีผา่นๆ มา แต่ตอ้งจดัการศึกษาทีแตกต่างกนัตาม



69 

บริบทของพืนที”  นายถาวร ชลษัเฐียร  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าววา่  

“การจดัการศึกษาจะมีอุปกรณ์ 4 ส่วน คือ ครู นกัเรียน หลกัสูตร การจดัการ  แต่สิงทีหายไปจาก
ประเทศไทยคือ ครู ตนคิดวา่ครูดีๆ หายาก  เพราะวนันีวทิยาลยัครูดีๆ ไดเ้ปลียนไปเป็นสถาบนั
ต่างๆ แลว้ก็ทาํธุรกิจกนัมากมาย ดงันนั จึงอยากใหก้ระทรวงศึกษาธิการตงัมหาวทิยาลยัผลิตครูดีๆ 
เพือหาครูเก่ง ซึงเรืองนีถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แมรั้ฐบาลจะแจกแทบ็เล็ต  ส่วนตวัยงัเชือวา่
คนจะดีหรือไม่ อยูที่ครูเท่านนั แต่การจะใชแ้ทบ็เล็ตสอนนนั เด็กจะรับสิงต่างๆ เขา้มาก็น่าเป็นห่วง  

นอกจากนีอยากให้ กระทรวงศึกษาธิการ ยดือายรุาชการใหก้บัครูเก่ง  ไดช่้วยสอนหนงัสือต่อไป
จนถึงอายปุระมาณ 65 ปี หรือแลว้แต่สุขภาพของครูแต่ละคน ”  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา  

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  กล่าววา่  “ประเทศไทยมีศกัยภาพทีจะแข่งขนั
กบัต่างชาติไดใ้นหลายเรือง อยา่งเรืองความคิดสร้างสรรค์  การพฒันานวตักรรมนนัคนไทยไม่เป็น
รองใครอยูแ่ลว้  โรงเรียนและสถาบนัในสังคมควรช่วยเสริมในเรืองของการสร้างบรรยากาศ
ส่งเสริม โดยโรงเรียนตอ้งไม่นาํกรอบความคิดแบบตกยคุไปตดัสินผลงานของเด็ก  เพราะจะทาํให้
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไทยไม่เกิด  ส่วนปัญหาความเหลือมลาํทางการศึกษานนั  เป็นสิงทีตอ้ง
ใหค้วามสาํคญัโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงอาย ุ 25 ปีขึนไป  กลุ่มลูกหลานแรงงานต่างดา้วในประเทศ
ไทยและกลุ่มคนไทยพลดัถิน”  นาย วลัลภ ตงัคณานุรักษ ์เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็ก กล่าววา่  

“สิงทีอยากฝาก กระทรวงศึกษาธิการคือการเร่งส่งเสริมการสอนภาษาองักฤษและภาษาจีนใหม้าก  

แมว้า่เราจะไม่ไดเ้ขา้สู่ประชาคมอาเซียน ก็ตอ้งเตรียมพร้อมเช่นกนั นอกจากนีควรจะตอ้งปฏิรูปให้
ครูไทยอยูก่บัเด็ก เพราะทุกวนันีเด็กไม่อยากไปโรงเรียน  เนืองจากครูประชุมตลอดจนไม่มีเวลาจะ
สอน การจะใหค้รูอยูก่บัเด็กได้  ตอ้งปฏิรูประบบการประเมินใหม่ทีเนน้การประเมินจาก
ผลสัมฤทธิของเด็กจริงๆ  ทงัจะตอ้งกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่ทอ้งถินและกลบัไปสู่
รากเหงา้  ส่วนหลกัสูตรอุดมศึกษานนั ก็ตอ้งสอนเรืองสันติศึกษา   หลกัสูตรมนุษยชนเพือการอยู่
ร่วมกนั  มีสิงทีน่าห่วงในขณะนี  คือการทีเด็กไทยเทา้ไม่ติดดิน แบมือขอเงินพอ่แม่   ซึงหากวา่ 
เด็กไทยยงัมีพฤติกรรมเป็นแบบนีอยู่ จะไปสู้กบัเด็กชาติอืนไดอ้ยา่งไร  เพราะหนกัไม่เอาเบาไม่สู้ ”   

และ นายสมพงษ ์จิตระดบั อาจารยค์ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กล่าววา่ “อีกสามปีจะ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาไทยตอ้งมีการปรับเปลียนและเตรียมความพร้อมและปรับเปลียน
ใหม้าก  อยา่งในเรืองของการชาํระประวติั ศาสตร์ก็มีความจาํเป็นเพราะเราตอ้งสร้างความรู้สึกให้
เกิดขึนวา่เป็นคนอาเซียนร่วมกนั ในส่วนของภาษานนั ประเทศเวยีดนามประกาศออกมาวา่อีก 7 ปี 
คนเวยีดนามจะพดูภาษาองักฤษได้   ในขณะทีประเทศไทยนนั  หากไปดูทีคณะอกัษรศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ  จะมีอาจารยที์สอนในภาษาตะวนั ตกนอ้ยมาก บางมหาวทิยาลยัมีแค่ 1-2 คน
เท่านนั” (มติชนออนไลน์, 2554)   



70 

จากขอ้มูล ทีเกียวขอ้งกบักบั นโยบายการขบัเคลือนการศึกษาขนั พืนฐาน ใน
ประชาคมอาเซียน ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ในดา้นการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ยายาม
ปฏิรูปการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทงัระดบัการศึกษาขนัพืนฐานและระดบัอุดมศึกษา  
เพือเพิมศกัยภาพในการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยา่งสูงสุด  อนัจะเป็นพลงัการขบัเคลือนการพฒันา
โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพืนทีอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยา่งยงิการศึกษาใน
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงถือวา่ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานเป็นระดบัทีจะตอ้งใหค้วามสาํคญั
ในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ เพือใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนทีถูกกาํหนดคุณลกัษณะใน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ ( knowledge)  2) ดา้นทกัษะ/
กระบวนการ ( Skills)  และ 3) ดา้นเจตคติ ( Attitude)  โดยไดด้าํเนินการคดัเลือกโรงเรียนเพือเขา้
ร่วมโครงการ ขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่  1) โครงการพฒันา ประเทศไทยใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ( Education Hub) 2) โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School)  3) โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of 

ASEAN) ซึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Buffer School  และ Sister School เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน อยา่งมีทิศทางตาม เป้าหมาย ตาม ทีวางไว้   และนอกจากนี สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ไดพ้ยายามทีจะพฒันา ศกัยภาพใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาที มีส่วน
เกียวขอ้งกบัการขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  เพราะถือเป็น เรืองสาํคญัทีมีผลต่อการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

3. แนวคิดเกยีวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

มีนกัวชิาการไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไวด้งันี 

นิสดารก์  เวชยานนท์  (2548: 312-315)  สรุปไวว้า่ การนิยาม การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท ี1 ใหนิ้ยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่  หมายถึง  การดาํเนินการให้  
บุคคลไดรั้บประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึง  เพือทีจะนาํมาปรับปรุง
ความสามารถในการทาํงาน โดยมีวธีิการ 3 ประการ คือ  

1) การฝึกอบรม  (training) เป็นกิจกรรมทีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  โดยมุ่งเนน้  

เกียวกบังานทีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั  (present job) เป้าหมาย  คือ การยกระดบัความรู้  ความสามารถ  
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ทกัษะของพนกังานในขณะนนัใหส้ามารถทาํงานในตาํแหน่งนนัๆได้  ซึงผูที้ผา่นการฝึกอบรมไป
แลว้สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดท้นัที  

2) การศึกษา (education) เป็นวธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง  เพราะ 

การใหก้ารศึกษาเป็นการเพิมพนูความรู้ทกัษะ  ทศันคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถ  ในการ
ปรับตวัในทุกๆ ดา้นใหก้บับุคคล โดยมุ่งเนน้เกียวกบังานของพนกังานในอนาคต  (future job) เพือ
เตรียมพนกังานใหมี้ความพร้อมทีจะทาํงานตามความตอ้งการขององคก์รในอนาคต  

3) การพฒันา  (development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองคก์รใหมี้  

ประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีไม่ไดมุ้่งตวังาน (not focus on a job) แต่มีจุดเนน้ใหเ้กิดการ
เปลียนแปลงตามทีองคก์รตอ้งการ  และพร้อมทีจะปฏิบติังานกบัองคก์รในอนาคต  เพือให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีรวมทงัสิงแวดลอ้มต่างๆ ทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

กลุ่มท ี2 ใหนิ้ยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่ หมายถึง การนาํกิจกรรมทีมีการ
กาํหนดและวางรูปแบบอยา่งเป็นระบบเพือใชเ้พิมพนูความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และปรับปรุง
พฤติกรรมของพนกังานใหดี้ขึน โดยมุ่งเนน้การพฒันาใน 3 ส่วน คือ  

1) การพฒันาบุคคล (individual development)  

2) การพฒันาสายอาชีพ (career development)  

3) การพฒันาองคก์ร (organization development)  

ซึงตามแนวคิดนีบทบาทหลกัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จะครอบคลุมถึง 

1) ผูบ้ริหาร (administrator)  

2) ผูใ้หค้าํปรึกษาดา้นอาชีพ (career counselor)  

3) วทิยากร (instructor/facilitator)   

4) ผูพ้ฒันาเอกสาร (HRD material development)  

5) ผูน้าํการเปลียนแปลง (organizational change agent)   

6) นกัวจิยั (researcher) 

กลุ่มท ี3 ใหนิ้ยามการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์า่ หมายถึง การทีจะพฒันาองคก์ร
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ( learning organization) เป็นการบูรณาการระหวา่งการเรียนรู้และ
งานเขา้ดว้ยกนั ซึงสามารถนาํมารวมกนัไดอ้ยา่งต่อเนืองและเป็นระบบใน 3 ส่วน คือ  

1) ระดบับุคคล (individual)  

2) ระดบักลุ่มหรือทีมผูป้ฏิบติังาน (work group or teams)  

3) ระดบัระบบโดยรวม (the system)  
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ซึงกระบวนการเรียนรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (อดีต)  
2) การเรียนรู้ทีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
3) การเรียนรู้เพือทีจะเตรียมตวัสาํหรับการเปลียนแปลงในอนาคต 

ประชา  ตนัเสนีย์  (2553: ออนไลน์)  ใหค้วามหมายไวว้า่  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
หมายถึง   กระบวนการดาํเนินงานทีส่งเสริมใหบุ้คลากรเพิมความรู้ และทกัษะ   มีพฤติกรรมการ
ทาํงานทีเหมาะสมกบังานทีรับผดิชอบ  ซึงเป็นการเพิมศกัยภาพของบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   และกล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการนาํศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างใหแ้ต่ละบุคคลเกิดทศันคติทีดีต่อ
องคก์าร  ตลอดจนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง  เพือนร่วมงา น  และองคก์าร  โดยมี
หลกัการพฒันาทรัพยามนุษย ์ดงันี 

1) มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพทีสามารถ จะพฒันาใหเ้พิมพนูขึนได้   ทงัดา้นความรู้   
ดา้นทกัษะและเจตคติ ถา้หากมีแรงจูงใจทีดีพอ  

2) การพฒันาศกัยภาพของมนุษยค์วรเป็นกระบวนการต่อเนือง ตงัแต่การสรรหา 
การคดัเลือก นาํมาสู่การพฒันาในระบบขององคก์าร  

3) วธีิการในการพฒันาทรัพยากรมีหลายวธีิ  ซึงจะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะขององคก์าร และบุคลากร  

4) จดัใหมี้ระบบการประเมินการพฒันาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะๆ  

เพือช่วยแกไ้ขบุคลากรบางกลุ่มใหพ้ฒันาความสามารถเพิมขึน และในขณะเดียวกนัก็สนบัสนุน 
ใหผู้มี้ขีดความสามารถสูงไดก้า้วหนา้ไปสู่ตาํแหน่งใหม่ทีตอ้งใชค้วามสามารถสูงขึน  

โดยองคก์ารจะตอ้งจดัระบบทะเบียนบุคลากรใหเ้ป็นปัจจุบนัทีสามารถตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ไดเ้ป็นรายบุคคล   

วทุธิศกัดิ  โภชนุกลู  (2554: ออนไลน์) ใหค้วามหมายไวว้า่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Development) หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ทีมีลกัษณะต่อเนืองไปตลอดชีวติ
ของคนในองคก์ร  ซึงเกิดทงัภายในและภายนอกหอ้งเรียน  และคาํนึงถึงความสามารถในการนาํ
ความรู้ทีไดรั้บไปปฏิบติังานทีไดรั้บงานมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพเพือใหง้านโดยรวมของ
หน่วยงานประสบความสาํเร็จ  ซึงจะหมายถึง การฝึกอบรม รวมไปถึงการพฒันาสายอาชีพ  และ
การประเมินประสิทธิภาพงาน   และใหค้วามหมายอีกอยา่งวา่  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์   
หมายถึง การพฒันาความรู้  ความเขา้ใจ  ทศันคติและทกัษะการทาํงานของบุคลากรในตาํแหน่งใด
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ตาํแหน่งหนึงในองคก์รใหส้ามารถทาํงานบรรลุผลงานตรงตามมาตรฐานผลงานหรือความ
คาดหวงัทีองคก์รมีต่อตาํแหน่งงานนนัๆ   หรือมีความหมายในวงกวา้ง  หมายถึง  การพฒันา
สมรรถนะ(COMPETENCY) ของบุคลากร   ใหท้าํงานไดต้ามมาตรฐานผลงานของตาํแหน่งงาน
นนัๆ  และกล่าวถึงความจาํเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงันี 

1) มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางแห่งการพฒันาในทรัพยากร  4M  คือ คน (Man)  วตัถุดิบ 
(Material)  เงินทอง (Money)  เครืองจกัร (Machine) นนั  “คน” นบัวา่สาํคญัทีสุด 

2) มนุษยเ์ป็นทรัพยากรเพียงอยา่งเดียวทีมีชีวติจิตใจ   เติบโตได้  เมือแก่เฒ่าลงไป   
อาจจะลืม  อาจจะดอ้ยสมรรถภาพลง  แต่ก็กลบัมามีสมรรถภาพเช่นเดิม หรือมากกวา่เดิมไดด้ว้ย 

3) มนุษยส์ามารถกาํกบัดูแลอีก 3M ทีเหลือไดอ้ยา่งดี และอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จนัทร์ศรี  ลีลาชินาเวศ  (2554: ออนไลน์)  กล่าววา่   ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ นนั
อาจจาํแนกไดเ้ป็น 3 ระดบั ทงัในระดบัชาติ  ระดบัองคก์ร  และระดบับุคคล  ดงันี 

1) การพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะดบัชาติ  มุ่งพฒันาคนในภาพรวมเพือใหส้ามารถ
ดาํรงตนอยูใ่นสังคมได ้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ  มีผลิตภาพสูงและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  การ
พฒันาจึงคาํนึงถึงการพฒันาดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพ ดา้นแรงงาน และการยา้ยถิน 

2) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัองคก์าร  มุ่งพฒันาคนใหเ้กิดความ
เชียวชาญทีสามารถทาํงานใหแ้ก่องคก์ารไดอ้ยา่งมีผลิตภาพสูงและพร้อมรับการขยายตวัและการ
เปลียนแปลงในอนาคต  การพฒันาระดบันีจึงจะเป็นเรืองของการบูรณาการระหวา่ง  การพฒันา
บุคคล  การพฒันาอาชีพ  และการพฒันาองคก์าร  เพือมุ่งเนน้การพฒันาจากการเรียนรู้ของบุคคล
ไปสู่ทีมการเรียนรู้และองคก์รแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมกนั  องคก์รจึงจะพฒันาไปสู่ความสาํเร็จใน
การแข่งขนัระดบัโลกาภิวฒัน์ได ้ 

3) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบับุคคล  มุ่งพฒันาบุคลากรใหต้ระหนกัถึง
ความจาํเป็นในการพฒันาตนเอง  เพือเพิมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํงานให้
สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมได ้เป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว องคก์ร สังคม และประเทศชาติ  

และกล่าวอีกวา่  การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รแต่เดิมเป็นเรืองของการพฒันา
ภายนอก คือ  มุ่งพฒันาทีความรู้  ทกัษะ เพือเปลียนแปลงพฤติกรรมในการทาํงานใหดี้ขึน  แต่การ
พฒันาแนวใหม่กลบัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาจากองคป์ระกอบภายในสู่ภายนอก ( Inside Out 

Development Approach ) นนัก็คือหากตอ้งการใหก้ารพฒันาบุคลากรไดผ้ลสัมฤทธิตามทีมุ่งหวงั  

การพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาแรงขบัภายในตวับุคคล เช่น ทศันคติ   
ค่านิยม  แรงจูงใจ  และอุปนิสัย เป็นการพฒันาจากจิตใจเพือใหบุ้คลากรปรับเปลียนวธีิคิด  ค่านิยม  
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ความเชือ   รู้จกัคน้ควา้ศึกษาหาความรู้และพฒันาทกัษะดว้ยตนเอง   เพือนาํไปสู่การปรับเปลียน
พฤติกรรมทีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งถาวรและเกิดการพฒันาทียงัยนืต่อไป 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี  (2555: ออนไลน)์ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์คือ การใชก้ลยทุธ์
เชิงรุกทีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเนืองในการบริหารจดัการทรัพยากรทีมีคุณค่ามากทีสุดใน
องคก์ร นนัคือบุคคลทีทาํงานทงักรณีทีทาํงานรวมกนัและกรณีทีทาํงานคนเดียวเพือบรรลุเป้าหมาย
ในการประกอบธุรกิจใดๆ  กลยทุธ์ในการจดัการทรัพยากรมนุษยน์นัจะเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลา ดว้ยเหตุนีในธุรกิจ
หลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานทีทาํหนา้ทีในการจดัการทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะ ซึงขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนนั จะมากนอ้ยก็ขึนอยูก่บัขนาดของธุรกิจเอง
รวมถึงความสาํคญัของทรัพยากรมนุษยด์ว้ยวา่สาํคญัยงิยวดมากนอ้ยเพียงใด การจดัการทรัพยากร
มนุษยถื์อเป็นทงัทฤษฎีในเชิงวชิาการและแบบปฏิบติัในธุรกิจทีศึกษาวธีิการบริหารแรงงานทงัใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั   ปัจจุบนัการบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์สาํคญัเพิมมากขึน
เรือยๆ ต่อองคก์รต่างๆ ทงัในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมก้ระทงัในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะ
ไม่วา่องคก์รจะปรับปรุงเปลียนแปลงไปในทางใด ยอ่มตอ้งเกียวขอ้งกบัตวับุคคลทงัสิน จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ ตวัชีวดัความสาํเร็จอยา่งยงัยนืขององคก์รนนัอยูที่ “คุณภาพของคน” ในองคก์รนนัๆ   

ก่อนทีองคก์รต่างๆ จะเริมเห็นความสาํคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยน์นั บุคคลเคยถูกมองเห็น
วา่เป็นเพียงแค่ปัจจยัการผลิต หรือใหค้วามสาํคญัเป็นแค่แรงงานหรือกาํลงัคน แต่ในปัจจุบนั 
บุคคลไดรั้บการนิยามใหม่พฒันาความสาํคญัเป็น “ทรัพยากรมนุษย”์ ส่วนแผนกหน่วยงานที
รับผดิชอบเกียวกบับุคคลในองคก์รก็เปลียนบทบาทจาก “งานบริหารบุคคลและธุรการ” ไปเป็น 
“การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์” ซึงเปลียนจากการจดัการเฉพาะหนา้ไปเป็นการใชก้ลยทุธ์
เชิงรุกอยา่งเตม็ตวัและต่อเนืองไปในระยะยาว  ปรากฏการณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนนี 
แพร่หลายอยา่งมากในสาขาการจดัการทรัพยากรมนุษยภ์าคปฏิบติั ( HR Practice) อยา่งไรก็ตาม 
เรืองราวต่างๆ  เหล่านี ยอ่มมีฐานความคิดทางวชิาการเกือหนุนอยูเ่บืองหลงั การจะเขา้ใจเรือง
เหล่านีอยา่งถ่องแท ้จึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัทางความคิดดว้ย  

จากขอ้ความขา้งตน้ จึงกล่าวไดว้า่  “ ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คน” ถือเป็นปัจจยัสาํคญั
และมีค่าสูงสุดสู่ความสาํเร็จของทุกองคก์ารมากกวา่ทรัพยากรใด   ทรัพยากรมนุษยห์รือคนเป็น
ปัจจยัสาํคญัทีสุดก็เพราะวา่องคก์ารจะเจริญกา้วหนา้ไปไดม้ากนอ้ยพียงใดจะขึนอยูก่บับุคลากร
ของหน่วยงานนนัๆ เป็นสาํคญั  ทรัพยากรมนุษยส์ร้างสรรคคุ์ณค่าใหแ้ก่องคก์ารสูงสุด  หาก
หน่วยงานใดมีทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ  มีความรู้  มีความสามารถ  มีจาํนวนทีเพียงพอ  ก็จะทาํ
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ใหส้ามารถทาํงานไดบ้รรลุผลและประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ คนในองคก์ารทีมี
คุณภาพยงิถือเป็นทรัพยากรประเภทมีมูลค่าเพิม   เพราะยงิใชก้็ยงิทาํใหมี้ประสบการณ์และทกัษะ
เพิมมากขึน  องคค์วามรู้ของคนในองคก์ารจะเป็นรากฐานทีสาํคญัในการพฒันาองคค์วามรู้ให้
สูงขึน  สลบัซบัซอ้นมากยงิขึน และสิงนีเองทีทาํใหม้นุษยเ์ป็นผูที้สามารถคิดคน้และสร้างสิง
ใหม่ๆ ไดอ้ยูเ่สมอ  องคค์วามรู้ทีสะสมอยูใ่นสมองคนจะถูกดึงออกมาอยูใ่นสืออิเล็กทรอนิกส์มาก
ยงิขึน  ดงันนั  องคก์ารจะเปรียบเสมือนคลงัแห่งความรู้ทีจะสะสมเพิมมากขึนเรือยๆ  การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจึ์ง มีสาํคญัเพิมมากขึนเรือยๆ ต่อองคก์รต่างๆ ทงัในภาคธุรกิจเอกชน หรือ
แมก้ระทงัในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่วา่องคก์รจะปรับปรุงเปลียนแปลงไปในทางใด 
ยอ่มตอ้งเกียวขอ้งกบัตวับุคคลทงัสิน จึงอาจกล่าวไดว้า่ ตวัชีวดัความสาํเร็จอยา่งยงัยนืขององคก์ร
นนัอยูที่ “คุณภาพของคน” ในองคก์รนนัๆ   

 

4. แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ 

4.1 ทมีาของ สมรรถนะ 
การศึกษาเกียวกบัสมรรถนะ เริมขึนในปี 1970 ทีประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ

บริษทั McBer ไดรั้บการติดต่อจาก The US State Department ใหช่้วยคดัเลือก Foreign Service 

Information Officer (FSIOs) หรือ เจา้หนา้ทีทีทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศต่างๆ ทวัโลก มีหนา้ทีเผยแพร่วฒันธรรมและเรืองราวของประเทศสหรัฐอเมริกาใหก้บัคน
ในประเทศเหล่านนั ซึงในขณะนนัเจา้หนา้ทีเหล่านีเป็นคนผวิขาวเกือบทงัหมด การคดัเลือก
เจา้หนา้ที FSIOs ใชแ้บบทดสอบทีเรียกวา่ Foreign Service Officer Exam ซึงเป็นแบบทดสอบที
มุ่งทดสอบดา้นทกัษะ ( Skills) ทีเจา้หนา้ทีระดบัสูงของหน่วยงานคิดวา่จาํเป็นสาํหรับการ
ปฏิบติังานตาํแหน่งดงักล่าว แต่แบบทดสอบนีมีจุดอ่อนบาง ประการกล่าวคือ เป็นการวดัผลเรือง
วฒันธรรมของชนชนักลางและสูง และยงัใชเ้กณฑที์สูงมากในการตดัสิน ทาํใหช้นกลุ่มนอ้ยใน
ประเทศผวิดาํ ( Minority) ไม่มีโอกาสทีจะสอบผา่น ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การคดัเลือกพนกังานมี
ลกัษณะ “การเลือกปฏิบติั ” และ มีการคน้พบภายหลงัวา่ คะแนนสอบไม่สัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังาน กล่าวคือ ผูที้ทาํคะนนสอบไดดี้กลบัไม่ไดมี้ผลการปฏิบติังานทีดีตามทีองคก์ารคาดหวงั
เสมอไป  ต่อมา ศาสตราจารย ์ David C. McClelland นกัจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั  Harvard  ไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํการหาเครืองมือชนิดใหม่ทีดีกวา่และสามารถทาํนายผลการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ที FSIOs ไดอ้ยา่งแม่นยาํแทนแบบทดสอบเก่า  โดยที McClelland ไดเ้ริมตน้งานดว้ย
กระบวนการ (สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2549 : 12-13) ดงัต่อไปนี 
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1) ทาํการเปรียบเทียบเจา้หนา้ที FSIOs ทีมีผลการปฏิบติังานดี ( Superior 

Performer) กบัเจา้หนา้ทีมีผลการปฏิบติังานตามเกณฑเ์ฉลีย (Average Performer) 

2) สร้างเทคนิคการประเมินแบบใหม่ทีเรียกวา่ Behavioral Event Interview 

(BEI) ซึงเป็นเทคนิคทีใหผู้ท้าํแบบทดสอบตอบคาํถามเกียวกบัความสาํเร็จสูงสุด 3 เรือง และความ
ลม้เหลวสูงสุด 3 เรือง เพือนาํไปสู่สิงที McClelland ตอ้งการคน้หาคือ ลกัษณะพฤติกรรมของผูที้มี
ผลการปฏิบติังานดี 

3) วเิคราะห์คะแนนสอบทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบของเจา้หนา้ทีทีมีผลการ
ปฏิบติังานดี และผูที้มีผลการปฏิบติังานตามเกณฑเ์ฉลีย ( Average Performer) เพือคน้หาลกัษณะ
ของพฤติกรรมทีแตกต่างกนัของคน 2 กลุ่มนี McClelland เรียกลกัษณะของพฤติกรรมทีก่อใหเ้กิด
ผลการปฏิบติังานทีดี หรือ Superior Performance นีวา่ สมรรถนะ หรือ Competency 

จากบทความของ แมคคีลแลนด ์(McClelland, 1973: 1-14) เรือง Testing for 

Competence Rather than for Intelligenc ไดส้รุปไวว้า่ ใหค้น้หาความสามารถของบุคคลมากกวา่
คน้หาเฉพาะความเฉลียวฉลาดเพียงอยา่งเดียว โดยเขาไดร้ะบุในบทความไวว้า่การทดสอบเชาว์
ปัญญาและความรู้อยา่งเดียวไม่สามารถนาํมากาํหนดหรือทาํใหท้ราบวา่ผูน้นัจะทาํงานไดผ้ลงาน
สูงหรือประสบความสาํเร็จในชีวติได ้แต่สมรรถนะ (Competencies) ต่างหากทีจะชีใหเ้ห็นถึงคนที
มีผลงานสูง ( High performers) หลงัจากนนัไม่นาน แนวคิดนีไดรั้บการเผยแพร่และกระจายไป
อยา่งรวดเร็วในแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ โดยสามารถดูไดจ้ากผลงานของ Boyatzis  

ในปี ค.ศ. 1982 , Lawler ในปี ค.ศ.  1994 , Spencer, Lyle M and Spencer ในปี ค.ศ.  1993 และ 

Ulrich ในปี ค.ศ. 1997 

จากการศึกษาคน้ควา้ของโบม ( Boam, 1992,  อา้งถึงใน นิสดาร์ก  เวชยานนท,์ 
2550: 17) พบวา่  มี 2 สาเหตุทีองคก์ารเห็นความสาํคญัของการนาํแนวคิดสมรรถนะมาประยกุตใ์ช้
ในการบริหาร คือ 

1) ความลม้เหลวของกระบวนการเปลียนแปลงทีองคก์ารนาํมาใช้  ไม่วา่จะเป็น
เรืองการปรับปรุงคุณภาพ  การพฒันาการจดัการ  ซึงโครงสร้างเหล่านนัไม่สามารถเปลียน
พฤติกรรมของคนได ้ วธีิทีดีกวา่นนัคือควรกาํหนดพฤติกรรมทีพึงปรารถนาขึนมาก่อน 

2) มีผลวจิยัทีแสดงถึงความเชือมโยงระหวา่งผลลพัธ์ของงานกบัพฤติกรรมของ
พนกังานมากขึนเรือยๆ ดงันนัถา้องคก์ารตอ้งการผลงานทีมีคุณภาพ องคก์ารตอ้งเลือกพฤติกรรม
ของบุคลากรทีสอดคลอ้งกบังาน 
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สุรศกัดิ  ใจเยน็  (2545: ออนไลน์)  กล่าวไวว้า่  สมรรถนะ  สามารถกาํหนดขึนได้
จากสิงต่อไปนี 

1) การพิจารณาและเชือมโยงเป้าหมายขององคก์าร  และรูปแบบกิจการของ
องคก์าร  จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ขององคก์ารทีตงัเป้าหมายไวว้า่อยา่งไร ดงันนั 
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว บุคลากรแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ารควรมีสมรรถนะในดา้น
ใดบา้งในการทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

2) วฒันธรรมขององคก์ารหรือค่านิยมขององคก์ารทีเนน้ในลกัษณะใด  เช่น 
มุ่งเนน้คุณธรรม  เพือสังคมไม่หวงัผลกาํไรตอ้งกาํหนดสมรรถนะของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั
วฒันธรรมองคก์าร 

3) การวเิคราะห์ตาํแหน่งงาน วา่ในตาํแหน่งงานนนัมีงานมีภารกิจอะไรทีตอ้งทาํ 
และทาํใหส้าํเร็จใหไ้ดม้าตรฐาน ใหไ้ดผ้ลผลิตตามเป้าหมาย ควรตอ้งมีความรู้ความสามารถใด เช่น  

ตาํแหน่งพนกังานบญัชี ตอ้งมีสมรรถนะทีสาํคญัคือ ความรู้ในมาตรฐานวชิาชีพ ตอ้งมีความ
ละเอียดรอบคอบ เป็นตน้ 

4) จากการสัมภาษณ์สอบถามผูป้ฏิบติังาน และจากประสบการณ์ตรงในการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีมขา้มสายงานต่างๆ พบวา่ บุคลากรแต่ละตาํแหน่งควรมีสมรรถนะ คุณสมบติั
อยา่งไร และตอ้งทาํอยา่งไร ถึงจะใหง้านบรรลุผลสาํเร็จได ้

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548ก: 1-2)  ได้ดาํเนินการร่วมกบัที
ปรึกษาพฒันาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนภาครัฐใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูประบบบริหารจดัการภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที  11 พฤษภาคม  2542 ซึงเห็นชอบ
กบัแผนงานปฏิรูประบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน   ตามแผนการปรับเปลียนระบบบริหาร
บุคคล   ภายใตแ้ผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ทีเนน้ ในเรือง ผลสัมฤ ทธิในการทาํงานเพือ
ประชาชน   การปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐเนน้การทาํงานโดยยดึ
ผลลพัธ์ ความคุม้ค่า ความรับผดิชอ  ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประชาชน ผูรั้บบริการ
เป็นกลไกทีมีประสิทธิภาพในการปรับคุณภาพขา้ราชการ  ส่งเสริมใหข้า้ราชการพฒันาและใช้
สมรรถนะอยา่งสัมฤทธิผล ระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐทีปรับปรุงใหม่นีเป็น
ระบบทีมีการนาํสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารผลงานขา้ราชการ  ซึงถือเป็นส่วนหนึงของผลงานที
คาดหวงัจากขา้ราชการ ในขณะเดียวกนัก็นาํไปใชใ้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลดา้นอืนๆ  เช่น 

การสรรหา และการพฒันาอีกดว้ย   โดยยดึตามขอ้ศึกษาทีสนบัสนุนวา่  เมือนาํโมเดลสมรรถนะ  

(Competency Model) มาใชใ้นองคก์รแลว้  จะช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพ



78 

มากยงิขึน  ไม่วา่จะเป็นในเรือง การคดัเลือก การพฒันา และการบริหารผลงาน  กล่าวคือ ในการ
คดัเลือกทีเดิมเนน้เพียงการวดัความถนดั และความรู้เฉพาะในงาน ซึงแมจ้ะเป็นสิงทีสาํคญัในการ
ทาํงาน แต่วา่ยงัไม่เพียงพอ ยงัตอ้งเนน้ส่วนทีอยูใ่ตน้าํของบุคคล ซึงไดแ้ก่ ค่านิยม ทศันคติ 
บุคลิกภาพ เพิมขึนดว้ย เพราะสิงเหล่านีส่งผลใหพ้ฤติกรรมในการทาํงานของบุคคลเป็นไปใน
ลกัษณะทีองคก์ารตอ้งการหรือไม่   ในดา้นการพฒันาซึงแต่เดิมอาจจะเนน้เพียงเรืองความรู้ และ
ทกัษะก็ตอ้งหนัมาใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมในการทาํงานเพิมเติมขึน ตลอดจนตอ้งหาหนทาง
ในการฝึกอบรมใหข้า้ราชการมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งทีองคก์รตอ้งการ ส่วนการบริหาร
ผลงานซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน  และการจ่ายค่าตอบแทน  ซึงเดิมอาจ
เนน้เพียงผลงานทีบุคคลสามารถผลิตได ้การใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมการทาํงานโดยมีการ
ประเมินพฤติกรรมในการทาํงาน และจ่ายค่าตอบแทนใหส้ัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมในการทาํงาน 
แทนทีจะเนน้ทีผลงานเพียงอยา่งเดียว จะทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมทีพึงประสงคเ์พิมขึน อีกประการ
หนึงในหน่วยงานทีผลผลิตสุดทา้ยเห็นไดไ้ม่ชดัเจน การเพิมการวดัพฤติกรรมในการทาํงานจะทาํ
ใหส้ามารถวดัผลงานไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยงิขึน  

นิสดารก ์เว ชยานนท์  (2549: 29-30)  กล่าวไวว้า่ ในการนาํแนวคิดสมรรถนะ 
(competency)  มาปรับใชใ้นการบริหารคนใหเ้กิดการทาํงานทีประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลนนั  ไดร้วบรวมขอ้มูลพบวา่ มี 2 ปัจจยัทีทาํใหแ้นวคิดนีมีความสาํคญัและนาํมาสู่การ
นาํมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คือ 

1) ความลม้เหลวของโครงการทีจะปรับเปลียนพฤติกรรมหรือความประพฤติ
ส่วนบุคคลของพนกังาน  เป็นทีทราบกนัดีวา่องคก์ารไดล้งทุนอยา่งมากมายในการทีจะทาํใหเ้กิด
การเปลียนแปลง  ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรม  การใหก้ารศึกษา  การใชว้งจรคุณภาพ  ซึงการ
เปลียนแปลงเหล่านนัเสียทงัเงินและเสียทงัเวลา  แต่ผลของการเปลียนแปลงกลบัไม่สามารถ
ปรับเปลียนพฤติกรรมของคนได้  นอกจากนนั  ตวัหวัหนา้เองก็ไม่ไดเ้ขา้ร่วมอยา่งจริงจงัทีจะช่วย
ใหลู้กนอ้งปรับเปลียนพฤติกรรมอยา่งดี  ทีทาํไดก้็คือการอบรม  แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลียนกรอบ
ความคิดของพนกังานได ้เพราะเมือสินสุดการอบรมพนกังานก็กลบัมามีพฤติกรรมแบบเดิม   

2) ความตอ้งการความสามารถและทกัษะใหม่ๆ ทีจาํเป็นสาํหรับการทาํงานใน
ศตวรรษนี  ผลการวจิยัของเฮนดรี์  (Hendry)  เพททีกริล   (Pettigrew)  และสแพโรล  (Sparrow)  
ในปี 1988  พบวา่  องคก์ารในประเทศองักฤษ 20 แห่ง  ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนั  ไม่เฉพาะแต่
ภายนอกองคก์ารเท่านนั  แต่ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัภายในองคก์ารดว้ย  ในช่วงทศวรรษ 1980 s  
ไดเ้กิดภาวะเศรษฐกิจลดถอยซึงส่งผลใหอ้งคก์ารตอ้งปลดคนงานออกอยา่งมากมายและลดงาน
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ทางดา้นการสรรหาพนกังานใหม่ลง  งานใหม่เกิดขึนแต่องคก์ารขาดพนกังานทีมีความสามารถที
เหมาะสมกบังาน   แรงกดดนัในดา้นการแข่งขนัทาํใหอ้งคก์ารตอ้งยอมรับวา่ช่องวา่งทีเกิดขึนเป็น
เพราะองคก์ารขาดพนกังานทีมีทกัษะ  ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 s  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในองคก์ารต่างๆ ไดมี้ความสาํคญัยดืหยุน่มากยงิขึนทงัในดา้นการจา้งงานและการจ่ายค่าตอบแทน  
ซึงทาํใหแ้นวคิดเรืองความสมรรถนะ (competency) มีความสาํคญัมากขึน  ดงัที  มอร์แกน 
(Morgan)  ไดอ้ธิบายวา่ในอดีตสมรรถนะของพนกังานถูกมองในรูปของการครอบครองทกัษะ
และสมรรถนะเฉพาะทางเท่านนั   แต่ปัจจุบนัไดค้รอบคลุมไปถึงการพฒันาทศันคติ  ค่านิยม  
กรอบแนวคิดทีช่วยใหค้นสามารถเขา้ใจเขา้ถึงและจดัการกบัปัญหาต่างๆ ทีเขา้มารุมเร้าองคก์ารได ้  

ปฐมพงศ ์ ศุภเลิศ  (2551: ออนไลน์)  กล่าวไวว้า่ แนวคิดเรืองสมรรถนะมีพืนฐาน
มาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถใหท้รัพยากรบุคคล  โดยมีความเชือวา่  เมือพฒันาคนใหมี้
ความสามารถทีมีไปผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย  ดงันนั  การนาํเรืองสมรรถนะมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดจึงควรมุ่งพฒันาทรัพยการบุคคลขององคก์รเป็นสาํคญั  ตอ้งมีการพิจารณาวา่
บุคคลในองคก์ารมีความสามารถอยา่งไรจึงจะทาํใหอ้งคก์รมีคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้ 

นิสดาร์ก  เวชยานนท ์ (255 3: 28)  กล่าวสรุปไวว้า่ แนวคิดในภาพรวมของ
สมรรถนะ มีจุดเริมตน้มาจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มรอบๆ องคก์าร ซึงทาํใหอ้งคก์าร
ตอ้งปรับตวัตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึน คนซึงเป็นทรัพยากรทีสาํคญัจะมีบทบาทต่อการนาํพา
องคก์ารไปสู่ยคุใหม่ซึงเรียกวา่ยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ องคก์ารจึงตอ้งการคนทีมีประสิทธิภาพสูง 
มีการเรียนรู้อยูเ่สมอ เพือเป็นตวัขบัเคลือนและผลกัดนัใหอ้งคก์ารสร้างความรู้ของตนเอง และเป็น
องคก์ารทีมีประสิทธิภาพสูงดว้ย ดงันนั จึงไดมี้การปรับปรุงแนวคิดการบริหารคนขึน โดยมุ่งให้
ความสาํคญักบัสมรรถนะคนเป็นหลกั 

จากขอ้ความดงักล่าว สรุปไดว้า่ ทีมาของการนาํ สมรรถนะ  (Competency) มาใช้
เกิดจากการทีองคก์รตอ้งการปรับเปลียนและพฒันาองคก์รใหมี้ ประสิทธิภาพมากยงิขึน  จึงมี
แนวคิดในการนาํสมรรถนะมาใชใ้น การพฒันาบุคลากรภายใน องคก์ร โดยกาํหนดเป็นพฤติกรรม
การทาํงานในแบบทีองคก์าร ตอ้งการ  จะทาํใหบุ้คลากร ผูน้นัมีผลการปฏิบติังานดี และมีคุณภาพ 
ซึงจะสามารถ ช่วยให้ การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพมากยงิขึน และส่งผลใหอ้งคก์ร
สามารถดาํเนินงานได ้และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าประสงคที์ตอ้งการไว ้ 
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4.2 ความหมายของสมรรถนะ 

ในการศึกษา ความหมายของ “สมรรถนะ” พบวา่มีคาํทีเกียวขอ้งและมี
ความหมายทีใกลเ้คียงกนัอยูห่ลายคาํ  ซึงแต่ละคาํเกียวขอ้งกบัความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  และ
คุณลกัษณะของบุคคลในการปฏิบติังาน คาํวา่ “สมรรถนะ” ในภาษาองักฤษตรงกบัคาํวา่  
“competency” ซึงมีคาํทีมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํนี คือ คาํวา่ “competence” และ 
“performance” 

มีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของสมรรถนะไว ้ดงันี 

McClelland (1973: 1)  ใหค้วามหมายไวว้า่  สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะทีอยู่
ภายใตผ้ลการปฏิบติังานทีประสบความสาํเร็จ   

Boyatzis  (1982a: 2)  ใหค้วามหมายไวว้า่   สมรรถนะ  หมายถึง คุณลกัษณะ
พนืฐาน ทีอยูภ่ายในของแต่ละบุคคล ทีส่งผลใหค้นๆ นนัปฏิบติังานไดดี้   ซึงคุณลกัษณ ะเหล่า นี
ประกอบดว้ย   แรงขบั (motive)  บุคลิกภาพ (Trait)  ทกัษะ (Skill) บทบาททางสังคมหรือการรับรู้
เกียวกบัตนเอง (Social role or aspect of one’s self image)  หรือองคค์วามรู้  (a body of 

knowledge) ทีบุคคลต่างๆ ตอ้งนาํมาใช ้  

Quinn and other  (1990: 14)  ใหค้วามหมายไวว้า่  สมรรถนะ  หมายถึง  ความรู้
และทกัษะทีจาํเป็นต่อการดาํเนินการในภาระหนา้ทีหรือบทบาททีชดัเจน 

Spencer, Lyle M and Spencer  (1993: 9)  ใหค้วามหมายไวว้า่  สมรรถนะ  หมายถึง 
ลกัษณะทีเป็นรากฐานของบุคคลหนึงๆ ซึงมีความเชือมโยงเชิงเหตุและผลกบัการปฏิบติังานที
เหนือกวา่และสามารถอา้งอิงกบัเกณฑม์าตรฐานในงานหนึงหรือสถานการณ์หนึงๆ ได ้  

Trotter and Ellison  (1997: 39-40) ไดส้รุปความแตกต่างระหวา่ง competence 
และ competency วา่ competence หรือความสามารถ เป็นความหมายทีเนน้ผลลพัธ์ (output) ของ
การปฏิบติังานใหบ้รรลุมาตรฐานชนัตาํ  ใหค้วามสาํคญักบัภารกิจทีกาํหนดในงาน และมีลกัษณะ
แยกส่วน  ส่วนคาํวา่ competency หรือ สมรรถนะ เป็นความหมายทีเนน้ปัจจยันาํเขา้ (input) 
เพือใหป้ฏิบติังานไดสู้งสุด ใหค้วามสาํคญักบัสิงทีบุคคลนาํมาใชใ้นการทาํงาน  และมีลกัษณะเป็น
องคร์วม 
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Risser (1998: 146)  ได้กล่าวถึงสมรรถนะในบทความเรือง  Competency-Based 

Pay: The next Model for Salary Management  วา่ สมรรถนะ มีความหมายคลา้ยๆ กบัทกัษะ   แต่มี
ความหมายทีกวา้งไปกวา่นนั คือ ทกัษะทีสัมพนัธ์กบัอาชีพดว้ย   

Hoffmann (1999: 275) ใหค้วามหมายของ   สมรรถนะ  ไวส้องความหมาย ดงันี  
ความหมายแรก คือ ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม หรือเป็นประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน
เจา้หนา้ที  และ ความหมายทีสอง คือ ปัจจยัหรือคุณสมบติัพืนฐานทีจาํเป็นของบุคคลเพือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพพนกังานเจา้หนา้ที โดยทีสมรรถนะใชอ้ธิบายถึงความสามารถทงัรายบุคคลและ
องคก์ร  

ราชบณัฑิตสถาน   (2542: 1127-1128)  กาํหนดความหมายไวว้า่   สมรรถนะ  คือ 

สมรรถ, สมรรถ (สะมดั, สะมดัถะ-, สะหมดัถะ-) ว. สามารถ (ส. สมรถ วา่ ผูส้ามารถ  ; ป. สมตถ) 

สมรรถภาพ (สะมดัถะ-, สะหมดัถะ-) น. ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทาํงาน
สูง สมควรไดเ้ลือนตาํแหน่ง  สมรรถนะใชแ้ก่เครืองยนต ์เช่น เครืองยนตแ์บบนีมีสมรรถนะดีเยยีม
เหมาะสาํหรับการเดินทางไกล 

สุรศกัดิ  ใจเยน็  (2545: ออนไลน์)  กล่าวไวใ้นเอกสารการบรรยายหลกัสูตรการ
วเิคราะห์จดัทาํ  Competencies ของตาํแหน่งงานวา่ สมรรถนะ หมายถึง องคป์ระกอบของความรู้ 
ทกัษะ  อุปนิสัย ความสามารถส่วนบุคคล และพฤติกรรมทีบุคคลไดแ้สดงออกไดใ้นกิจกรรมต่างๆ 
เป็นผลสาํเร็จ โดยทีการแสดงออกของบุคคลตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย ์มีความสัมพนัธ์
เกียวโยงกบักาย  จิต และสังคม ทีต่างกนั ทาํใหก้ารแสดงออกของมนุษยที์แตกต่างกนั 

ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง  (2547: 9)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของ Competency วา่ แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงันี 

กลุ่มที 1 หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้  ทกัษะ   

ทศันคติ ความเชือ และอุปนิสัย 

กลุ่มที 2 หมายถึง กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ คุณลกัษณะ
ของบุคคล (Attributes) หรือทีเรียกกนัวา่ KSA  ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากพฤติกรรมในการทาํงานที
แสดงออกมาของแต่ละบุคคลทีสามารถวดัและสังเกตเห็นได ้

สามารถ  หงส์วไิล  (2547: 89) ใหค้วามหมายไวว้า่ สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะ
และความสามารถทีมาจากตวัตนทงัหมดทีสะทอ้นออกมาในรูปของพฤติกรรมการทาํงานทีมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผล  และผลก่อใหเ้กิดผลลพัธ์อยา่งยอดเยยีม (superior performance)  ทีเรา
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ตอ้งการ  โดยมีทีมาจากพืนฐาน ของ ความรู้ (knowledge)  ทกัษะ (skill)  วธีิคิด (self-concept)  
คุณลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล (trait)  และแรงจูงใจ (motive)   

Dubois and other  (2004: 16)  ใหค้วามหมายไวว้า่  สมรรถนะ  หมายถึง  ลกัษณะ
เฉพาะทีมีอยูใ่นตวับุคคลและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในแนวทางทีถาวร เพือบรรลุผลการปฏิบติั
ทีนาํไปสู่ความสาํเร็จ  ลกัษณะเฉพาะเหล่านีรวมถึงความรู้  ความชาํนาญ  ลกัษณะของมโนภาพใน
ตวัเอง  แรงจูงใจทางสังคม  ลกัษณะเฉพาะของบุคคล  แบบแผนความคิด  ความตงัใจ  แนวทาง
ของความคิด  และความรู้สึก  

รววีรรณ   เผา่กณัหา  (2548: 12)   ให้ความหมาย ไวว้า่  สมรรถนะ  หมายถึง  

ความสามารถของบุคคลทีแสดงถึงความรู้   เจตคติ  ทกัษะ  ประสบการณ์  และคุณลกัษณะทีจะทาํ
ใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามมาตรฐานขนัตาํทีพึงพอใจได ้

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (2548ก : 5-6)  ไดก้าํหนดนิยามของ
สมรรถนะ  คือ  คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีเป็นผลมาจากความรู้  ทกัษะ /ความสามารถ  และ
คุณลกัษณะอืนๆ  ทีทาํใหบุ้คคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพือนร่วมงานอืนๆ  ในองคก์ร
กล่าวคือ  การทีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึงได้  มกัจะตอ้งมีองคป์ระกอบของทงั
ความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอืนๆ   กล่าวอีกนยัหนึง  สมรรถนะของขา้ราชการ  คือ 
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม  เป็นกลุ่มพฤติกรรมทีองคก์ารตอ้งการจากขา้ราชการ  เพราะเชือวา่  ถา้
หากขา้ราชการมีพฤติกรรมการทาํงานในแบบทีองคก์ารกาํหนดแลว้  จะส่งผลใหข้า้ราชการผูน้นัมี
ผลการปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าประสงคที์ตอ้งการไว ้ 

สุจิตรา  ธนานนัท ์ (2548: 110)  ใหค้วามหมายไวว้า่   ขีดความสามารถ หมายถึง  
ศกัยภาพ หรือสมรรถนะ ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุค คลในแต่ละพฤติกรรมทีแตกต่างกนั
ออกไป  หรืออาจกล่าวไดว้า่  ขีดความสามารถ  หมายถึง  ลกัษณะของพฤติกรรมทีแสดงออกของ
คนซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้ (knowledge)  ทกัษะ (skill)  และคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล (personal attributes)  ในพฤติกรรมทีแตกต่างกนั 

อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ  (2548: 22)  กล่าววา่  หากแปลความหมายของ Competency 

เป็นภาษาไทย  จะหมายถึง  ความสามารถหรือศกัยภาพหรือสมรรถนะ ซึงเป็นตวัทีกาํหนด
รายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก  เป็นการตอบคาํถามวา่ “ทาํอยา่งไรทีจะทาํใหง้านที



83 

ไดรั้บมอบหมายประสบผลสาํเร็จ ( How)” มากกวา่การตอบคาํถามวา่ “อะไรเป็นสิงทีหวัหนา้งาน
คาดหวงัหรือตอ้งการ (What)”   

ธาํรงศกัดิ   คงคาสวสัดิ   (2549: 6)  ใหค้วามหมาย ไวว้า่   สมรรถนะ หมายถึง  
ทกัษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ แรงจูงใจหรือคุณลกัษณะทีเหมาะสมของ
บุคคลทีสามารถปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

เจริญวชิญ ์ สมพงษธ์รรม  ( 2549: 28)  ใหค้วามหมายไวว้า่   สมรรถนะ  หมายถึง 
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีเป็นผลมาจากความรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะต่างๆ ทีเป็น ทาํใหบุ้คคล
สามารถสร้างผลงานในความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จ
ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทวัไป 

องัศินนัท์  อินทรกาํแหง  และทศันา ทองภกัดี  (2549: 39)  ใหค้วามหมายไวว้า่  
สมรรถนะ  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และคุณลกัษณะต่างๆ ที
บุคคลตอ้งมีเพือจะไดน้าํมาใชใ้นการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบในตาํแหน่ง
งาน และตามทีองคก์ารหน่วยงานตอ้งการ ใหเ้ป็นผลสาํเร็จบรรลุเป้าหมายของงานและหน่วยงาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดนยั  เทียนพุฒ (2550: 20)  ใหค้วามหมายไวว้า่ สมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการ
ความรู้  ทกัษะ  ทศันคติ  และคุณลกัษณะส่วนบุคคล  จนทาํใหผ้ลงานนนัมีคุณค่าสูงสุดหรือมี
ประสิทธิภาพ   

McMullanct et al (2003, cited by Butler 2008: 261) คาํวา่ “competence” 

“competence”  ใชใ้นความหมายทีสัมพนัธ์กบัการงาน  (job-related) หมายถึง  ลกัษณะของงานที
บุคคลสามารถปฏิบติั  ส่วนคาํวา่  “competency”  ใชใ้นความหมายทีสัมพนัธ์กบับุคคล  (person-

related)  หมายถึงคุณสมบติัพืนฐานของบุคคลทีจะนาํไปสู่การปฏิบติังานใดงานหนึงอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ส่วนคาํวา่  “performance”  หมายถึง  ลกัษณะหนึงทีจาํเป็นของ  competence  ที
เกียวกบัความสามารถหรือศกัยภาพในการปฏิบติังาน  (O’Connor et al. 2001,  cited by Butler 

2008: 261)  หรือหมายถึง การแสดงออกของ competence (Zhang et al. 2001, cited by Butler 

2008: 261) 

วนิดา  ภูวนารถนุรักษ ์ ( 2552: 70)  ใหค้วามหมายไวว้า่  สมรรถนะ หมายถึง  

ความสามารถในการคน้หาวธีิการปรับพฤติกรรม ความรู้ ทกัษะ ของแต่ละบุคคลในองคก์รต่างๆ 
ใหดี้ขึนกวา่เดิม เพือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือสูงกวา่ทีองคก์รนนัๆ ตอ้งการตาม
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วสิัยทศัน์และพนัธกิจทีวางแผนไว ้ซึงนอกจากความสามารถพืนฐานทีทุกคนควรมีเหมือนกนัแลว้ 
ยงัตอ้งพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองใหมี้ความสามารถทีโดดเด่นนอกเหนือไปจากงานในหนา้ทีตาม
มาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐานทีกาํหนดไว ้

นิสดารก ์ เวชยานนท ์ (2553: 35)  ใหค้วามหมายไวว้า่   สมรรถนะ  หมายถึง  
พฤติกรรมทีทาํใหค้นสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

สุรชยั  พรหมพนัธ์ุ  (2554 : 188)  ใหค้วามหมายไวว้า่   สมรรถนะ  หมายถึง  การ
แสดงถึงความสามารถทีจาํเป็นในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน
นนัๆ  

จากขอ้ความดงักล่าว สรุปไดว้า่ สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะหรือพฤติกรรม
ของบุคคลในตาํแหน่งหนึงทีเป็นผลมาจากความรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ซึงจะทาํให้
บุคคลนนัๆ แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้
การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามวสิัยทศัน์และวตัถุประสงคที์องคก์รกาํหนด  

4.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ศาสตราจารย ์ David C. McClelland นกัจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั  Harvard เป็นผู ้
ริเริมแนวคิดเกียวกบัสมรรถนะ โดยพฒันาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพือศึกษาวา่ บุคคลทีทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพนนัมีทศันคติและนิสัยอยา่งไร McClelland ไดใ้ชค้วามรู้ในเรืองเหล่านีช่วย
แกไ้ขปัญหาการคดัเลือกบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ ปัญหา
กระบวนการคดัเลือกทีเนน้การวดัความถนดัทีทาํใหค้นผวิดาํและชนกลุ่มนอ้ยอืนๆ ไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก (ซึงผดิกฎหมาย) และปัญหาผลการทดสอบความถนดัทีมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานนอ้ยมาก (ซึงแสดงวา่การทดสอบความถนดัไม่สามารถทาํนายผลการปฏิบติังานได)้ 
McClelland ไดเ้ก็บขอ้มูลของกลุ่มผูที้มีผลการปฏิบติังานโดดเด่น และผูที้ไม่ไดมี้ผลงานโดดเด่น
ดว้ยการสัมภาษณ์ ซึงพบวา่ สมรรถนะเกียวกบัความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัทีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน ไม่ใช่การทดสอบดว้ยแบบทดสอบความถนดั บทความเรือง 
Testing for Competence Rather Than for Intelligence ของ McClelland ทีตีพิมพใ์นปี 1973  ไดรั้บ
การกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางจากนกัวชิาการทงัทีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย   อยา่งไรก็ดี McClelland 

ก็ไดท้าํใหส้มรรถนะไดรั้บความสนใจ ศึกษา และใชก้นัต่อๆ มาจนถึงทุกวนันี  และแนวคิดเรือง
สมรรถนะมกัมีการอธิบายดว้ยโมเดลภูเขานาํแขง็  (Iceberg Model) ซึงอธิบายวา่  ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขานาํแขง็  โดยมีส่วนทีเห็นไดง่้าย  และพฒันาไดง่้าย  คือส่วนที
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ลอยอยูเ่หนือนาํ  นนัคือ องคค์วามรู้  และทกัษะต่างๆ  ทีบุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ทีมองเห็นไดย้าก
อยูใ่ตผ้วินาํ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ   อุปนิสัย ภาพลกัษณ์ภายใน  และบทบาททีแสดงออกต่อสังคม  ส่วนที
อยูใ่ตน้าํนีมีผลต่อพฤติกรรมในการทาํงานของบุคคลอยา่งมากและเป็นส่วนทีพฒันาไดย้าก   การที
บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งใดขึนอยูก่บัคุณลกัษณะทีบุคคลมีอยู่ ซึงอธิบายในตวัแบบ
ภูเขานาํแขง็ คือ ทงัความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ (ส่วนทีอยูเ่หนือนาํ)  และคุณลกัษณะอืนๆ  (ส่วนที
อยูใ่ตน้าํ) ของบุคคลนนัๆ  ซึงสามารถแสดงองคป์ระกอบของสมรรถนะโดยใชโ้มเดล ภูเขานาํแขง็  

(Iceberg Model)  ดงัภาพที 2  และ แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลทีแสดงในรูปของภูเขานาํแขง็กบัสมรรถนะและผลงาน   ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่  ความรู้ ทกัษะ/

ความสามารถ และคุณลกัษณะอืนๆ ของบุคคล ทาํใหบุ้คคลมีสมรรถนะ (พฤติกรรมในการทาํงาน) 

ในรูปแบบต่างๆ  และสมรรถนะต่างๆ  มีความสัมพนัธ์กบัผลงานของบุคคล   ดงัภาพที 3  

(สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548ก: 2-4)  ต่อไปนี 
 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2  โมเดลภูเขานําแข็ง (Iceberg Model) 
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ภาพท ี3  ความสัมพนัธ์ระหว่างความแตกต่างระหว่างบุคคลกบัสมรรถนะ และผลงาน 

 

ในทศันะของ Boyatzis  (1982b: 229-234)  กล่าววา่  สมรรถนะ มีองคป์ระกอบที
สาํคญั 5 องคป์ระกอบ  ดงันี 

1) แรงจูงใจ (Motives)  คือ  เรืองทีเกียวกบัการกาํหนดเป้าหมายหรือ
สภาพการณ์  โดยปรากฏในรูปแบบทีหลากหลายทีผลกัดนัและนาํไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

2) ลกัษณะเฉพาะ (Traits)  คือ  ลกัษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนใน
การตอบสนองต่อสิงกระตุน้ทีเหมือนกนั  แรงจูงใจ  และลกัษณะเฉพาะตวัเกิดขึน  ไดท้งัในระดบั
ทีมีสติและไม่มีสติ 

3) ภาพลกัษณะ  (Self-Image)  คือ  ความเขา้ใจ ตนเองและการประเมินความ
เขา้ใจ  คาํจาํกดัความนีมาพร้อมกบัการสร้างแนวความคิดและการนบัถือตนเอง 

4) บทบาททางสังคม  (Social role) คือ การรับรู้วา่ตนเองประพฤติตาม
บรรทดัฐานในสังคมทีเป็นทียอมรับและเหมาะสมกบักลุ่มหรือองคก์รทางสังคมทีตนอยู ่

5) ทกัษะ  (Skills)  คือ  ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมทีเป็นระบบและ
ต่อเนืองจนบรรลุเป้าหมายการทาํงาน  
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Spencer, Lyle M. and spencer  (1993: 9-12)  อธิบายวา่   ภายใตค้วามหมายของ  
คุณลกัษณะเฉพาะของสมรรถนะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 5 องคป์ระกอบ  คือ 

1) แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง  สิงต่างๆ ทีบุคคลมกัจะคิดถึงตลอดเวลาหรือ
มกั จะตอ้งการตลอดเวลา  ซึงนาํไปสู่การกระทาํของบุคคลหรือเป้าหมายเฉพาะบางเรือง
ขณะเดียวกนัก็กาํหนดและคดัสรรพฤติกรรมใหแ้ตกต่างจากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอืนๆ 

2) ลกัษณะเฉพาะ (Traits)  หมายถึง  ลกัษณะทางกายภาพและการตอบสนอง
ทีกระทาํสมาํเสมอกบัสถานการณ์หรือข่าวสารทีไดรั้บ 

3) มโนทศัน์ในตน (Self-Concept)  หมายถึง  ภาพลกัษณะของตวัเอง  คุณค่า
ความเชือหรือทศันคติของบุคคล 

4) ความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  ข่าวสารหรือขอ้มูลทีบุคคลมีอยูใ่นเรือง
เฉพาะนนัๆ 

5) ทกัษะ (Skills)  หมายถึง  ความสามารถทีจะแ สดงออกหรือกระทาํเรือง
งานทงัทีเป็นงานดา้นจิตใจและงานดา้นกายภาพ 

Kaplan and Norton  (2004: 231-232)  แบ่งองคป์ระกอบของสมรรถนะ ออกเป็น 
3 องคป์ระกอบ  ดงันี 

1) ความรู้ (Knowledge)  หมายถึง ความรู้ทีเหมาะสมต่องานทีองคก์ารกาํหนด  
เช่น  รู้เรืองงานทีจะทาํ  รู้เรืองลูกคา้  เป็นตน้ 

2) ทกัษะ (Skills)  หมายถึง ทกัษะทีสอดคลอ้งกบัความรู้  เช่น  ทกัษะในการ
ต่อรอง  ทกัษะในการใหค้าํปรึกษา  และทกัษะในการบริหารโครงการ  เป็นตน้ 

3) คุณค่า (Values)  หมายถึง กลุ่มของคุณลกัษณะพิเศษหรือพฤติกรรมทีสร้าง
ผลงานทีโดดเด่น  งานบางอยา่งตอ้งทาํเป็นทีม  และงานบางอยา่งตอ้งทาํคนเดียว  การสร้างคุณค่า
ใหก้ลมกลืนกบังานจึงเป็นสิงจาํเป็น   

อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ  (2548: 23)  กาํหนด Competency เป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่ KSA 

ซึงมีความหมายทีแตกต่างกนัไปดงันี 

1) ความรู้  (Knowledge) หมายถึง  ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  

ทงัในสถาบนัการศึกษา  สถาบนัฝึกอบรม   สัมมนา  หรือการศึกษาดว้ยตนเอง  รวมถึงขอ้มูลที
ไดรั้บจากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ทงัในสายวชิาชีพเดียวกนั
และต่างสายวชิาชีพ 
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2) ทกัษะ  (Skills)  หมายถึง  สิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนใหเ้กิดขึน  โดย
จะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา ทงันีทกัษะจะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น  

ไดแ้ก่ 

2.1) ทกัษะการบริหาร/จดัการงาน (Management Skills) หมายถึง ทกัษะใน
การบริหารควบคุมงาน ซึงเกียวขอ้งกบัระบบความคิดและการจดัการในการบริหารงานใหมี้
ประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะในการมีวสิัยทศัน์ทางกลยทุธ์ ซึงทกัษะดงักล่าวจะแสดงออกถึงการ
จดัระบบความคิดเพือมองไปทีเป้าหมายในอนาคตวา่อยากทาํหรือมีความตอ้งการอะไรในอนาคต 

2.2) ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน ( Technical Skills) หมายถึง ทกัษะที
จาํเป็นในการทาํงานตามสายงานหรือกลุ่มงานทีแตกต่างกนัไป เช่น งานจดัซือจะมีหนา้ทีความ
รับผดิชอบและลกัษณะทีแตกต่างไปจากงานผลิต ดงันนัทกัษะทีตอ้งการของคนทีทาํงานดา้น
จดัซือไดน้นัจะตอ้งแตกต่างไปจากงานผลิตเช่นเดียวกนั 

3) คุณลกัษณะส่วนบุคคล ( Attributes) หมายถึง ความคิด   ความรู้สึก  เจตคติ  

ทศันคติ  แรงจูงใจ ความตอ้งการส่วนบุคคล ซึงพบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีติดตวั
มาและไม่ค่อยจะเปลียนแปลงไปตามกาลเวลาทีเปลียนไป 

Manus and Mour  (2007: 20)  ไดน้าํเสนอองคป์ระกอบของสมรรถนะซึง มีทงั
ความสามารถทีติดตวัมา (innate)  และความสามารถทีสร้างขึน (acquired)  ความสามารถทีสร้าง
ขึนอาจเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์   โดยทีสุดยอดของ ปิรามิดจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมที
เป็นผลรวมของความสามารถทงัสอง คือ 

1) พฤติกรรม (Behaviors) 

2) ทกัษะ (Skills) 

3) ความรู้ (Knowledge)   
4) ทศันคติ (Attitude) 

5) ลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal characteristics)   

สุรชยั  พรหมพนัธ์ุ  (2554 : 188) กล่าววา่ สมรรถนะ มีองคป์ระกอบหลกัทีมี
ความสัมพนัธ์เกียวพนักนั และสนบัสนุนกนัและกนั 3 ประการ คือ 

1) การแสดงออกทางความรู้ (Knowledge)   
2) การแสดงออกทางทกัษะ (Skills) 

3) การแสดงออกทางคุณลกัษณะของบุคคล (Attributes) 



89 

จากการอธิบายถึงองคป์ระกอบในความหมายของสมรรถนะในทกัษะของ
นกัวชิาการดงักล่าว  สรุปไดว้า่  องคป์ระกอบของสมรรถนะ  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะที
บุคคลมีอยูซึ่งมองเห็นไดง่้ายและพฒันาไดง่้าย ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะ  และคุณลกัษณะ
ทีบุคคลมีอยู่ ซึงมองเห็นไดย้าก และพฒันาไดย้าก  ไดแ้ก่ ดา้น คุณลกัษณะ ส่วนบุคคล  ซึงมี
ความหมายของคุณลกัษณะทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) ดา้นความรู้  ( Knowledge) หมายถึง  ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจาก
การศึกษา  ทงัในสถาบนัการศึกษา  สถาบนัฝึกอบรม  สัมมนา  หรือการศึกษาดว้ยตนเอง  รวมถึง
ขอ้มูลทีไดรั้บจากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ดา้นทกัษะ  (Skills) หมายถึง การกระทาํ  เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝน
ใหเ้กิดขึน  โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา  เป็นการต่อยอดจาก
ความรู้แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  (Attributes) หมายถึง บทบาททีแสดงต่อสังคม 
(Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self image) 

ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจาก
การสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล  

4.4 รูปแบบของสมรรถนะ 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการแนวคิดเกียวกบัรูปแบบ และรูปแบบสมรรถนะ  สรุปได้

ดงันี 

ความหมายของรูปแบบ 

คาํศพัทใ์นภาษาองักฤษทีใชเ้รียกรูปแบบมี  2  คาํ  คือ  model  และ  paradigm  ซึง
สงดั  อุทรานนัท ์ (2530:  11)  ไดอ้ธิบายวา่  ทงั  2  คาํนี  นาํไปใชแ้ตกต่างกนั  โดยคาํวา่  model  
ใชก้บัทฤษฎีหรือสิงทีเกิดขึนครังแรก  แต่หากเป็นการนาํไปประยกุตใ์ช ้ หรือดดัแปลงจากของเดิม  
เรียกวา่  paradigm  แต่ในปัจจุบนั  นิยมใชค้าํวา่  model  ตามพจนานุกรรมของเวบ็สเตอร์  
(Webster’s New World Dictionary of the American Language, 1970:  913) ไดใ้หค้วามหมายแบ่ง
ออกเป็น  4  ประการดว้ยกนั  ไดแ้ก่  1)  แบบจาํลองทีลอกเลียนแบบยอ่ส่วนจากวตัถุของจริง  ตวั
ตน้แบบ  รูปแบบแรกเริม  แบบสมมุติ  หุ่นจาํลอง  หุ่นขีผงึ  2)  บุคคลหรือสิงของทีไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นมาตรฐานของความยอดเยยีม  3)  วถีิทาง  หรือแบบแผน  4)  บุคคลทีเป็นแบบใหศิ้ลปิน  
ช่างภาพ  หรือนางแบบแสดงเครืองแต่งกาย  คาํนีในภาษาไทยมีคาํอืนๆ  ทีใชเ้รียกในความหมาย
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เดียวกนักบัรูปแบบ  เช่น  ตน้แบบ  ตวัแบบ  แบบจาํลอง  ซึงนกัวชิาการทางการศึกษาหลายท่านได้
อธิบายความหมายของรูปแบบ  ดงันี 

รูปแบบ   หมายถึง  แผนผงั  แผนภูมิ  หรือหุ่นจาํลอง  ซึงมีลกัษณะการจาํลอง
สภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์  เพืออธิบายความสัมพนัธ์ทีซบัซอ้นขององคป์ระกอบหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ  เพือใหเ้ขา้ใจไดง่้ายขึน  (สงดั อุทรานนัท์ ,  2530:  11; วชิยั  วงษใ์หญ่ ,  2537:  

41;  Stoner and Winkle,  1986:  12)  รูปแบบจึงเป็นจึงเป็นรูปธรรมทางความคิดทีเป็นนามธรรม  
มีลกัษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด  ทีแสดงองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบที
สาํคญัของสิงทีศึกษา  หรือสิงทีบุคคลใชใ้นการหาคาํตอบ  ความรู้  และความเขา้ใจใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ  (วจิิตรา  ปัญญาชยั,  2543: 7; ทิศนา  แขมมณี,  2545:  1) 

สรุปได้วา่  รูปแบบ   หมายถึง  โครงสร้างของความคิด  ทีแสดงองคป์ระกอบ
ต่างๆ  และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบเหล่านนั 

 

ประเภทของรูปแบบ 

คีฟส์  (Keeves  1988,  อา้งถึงใน  วจิิตรา  ปัญญาชยั  2543:  74)  จาํแนกประเภท
รูปแบบทางการศึกษา  และสังคมศาสตร์  ออกเป็น  4  ประเภท  ดงันี 

1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง  (analogue  model)  เป็นรูปแบบทีใชก้ารอุปมาอุปมยั
เทียบเคียง  ในการอธิบายปรากฏการณ์ทีเป็นนามธรรม  เพือสร้างความเขา้เชิงรูปธรรม  โดยใช้
หลกัการเทียบเคียงโครงสร้างของรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขอ้มูลหรือความรู้ทีมีอยู ่ ซึง
องคป์ระกอบของรูปแบบตอ้งมีความชดัเจน  สามารถนาํไปทดสอบขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

2. รูปแบบเชิงขอ้ความ  (semantic  model)  เป็นรูปแบบทีใชภ้าษาเป็นสือในการ
บรรยาย  หรืออธิบายปรากฏการณ์ทีศึกษาดว้ยภาษา  แผนภูมิ  หรือรูปภาพ  เพือใหเ้ห็นโครงสร้าง
ทางความคิด  องคป์ระกอบ  และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นนัๆ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  model)  เป็นรูปแบบทีใชส้มการทาง
คณิตศาสตร์  แสดงความสัมพนัธ์ของตวัประกอบหรือตวัแปร 

 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ  (causal  model)  เป็นรูปแบบทีพฒันามาจากการวเิคราะห์
เส้นทาง  (path analysis)  ร่วมกบัหลกัการสร้างรูปแบบเชิงขอ้ความ  โดยอาศยัทฤษฎีทีเกียวขอ้ง
หรืองานวจิยัทีมีมาแลว้  นาํมาแสดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหวา่งตวัแปร  ซึงสามารถ
ทดสอบได ้
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ลกัษณะของรูปแบบทดีี 
 คีฟส์  (Keeves  1988,  อา้งถึงใน  วจิิตรา  ปัญญาชยั  2543:  75)  ไดส้รุปลกัษณะ

ของรูปแบบทีดี  ดงันี 

1.  ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งตวัแปรแต่ละตวั 

2. นาํไปสู่การทาํทายผล  ซึงสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3. อธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลไดอ้ยา่งชดัเจน  สามารถพยากรณ์
และอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4. นาํไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่  หรือความสัมพนัธ์ใหม่ในเรืองทีศึกษามา 
5. ลกัษณะรูปแบบของเรืองใดๆ  ควรขึนกบักรอบทฤษฎีของเรืองนนัๆ 

รูปแบบของสมรรถนะ 

ในเรืองของการกาํหนดรูปแบบของสมรรถนะนนั ผูบ้ริหารทีทาํการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารควรตอ้งพฒันากิจกรรมและทาํความเขา้ ใจกบักระบวนการเรียนรู้วา่
การบริหารงานในตาํแหน่งนนัๆ วา่ควรจะมีสมรรถนะดา้นใดบา้ง  และสามารถพรรณนาไดถึ้ง
ตวัชีวดั พฤติกรรม ของภาระงานในทุกๆ งานเพือใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลมากทีสุด (Nadler, 1970: 203)  และไดมี้นกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของ
รูปแบบสมรรถนะไว ้ ดงันี 

Sponcer Lyle M. and Spencer  (1993: 159-160)  กล่าวไวว้า่ รูปแบบสมรรถนะ 
หมายถึง การจดักลุ่มสมรรถนะ 3-6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมี 12-27 สมรรถนะ และในแต่ละสมรรถนะ
มี 3-7 ตวัชีวดัพฤติกรรม  การบรรยายและการอธิบายบางขนัตอนจะมีหลายตวัอยา่งและ
หลากหลายคาํอธิบาย  ขณะทีบางขนัตอนอาจจะมีคาํอธิบาย  คาํบรรยาย  หรือตวัอยา่งแค่เพียง
เล็กนอ้ยหรือไม่มีเลยก็เป็นได ้  

Hughes, Ginnett, and Curphy  (2002: 83)  กล่าววา่  รูปแบบสมรรถนะ  หมายถึง  
กลุ่มของทกัษะ  ความรู้  และความสามารถหรืออืนๆ  ทีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย   

Dubois and other  (2004: 23)  กล่าววา่  รูปแบบสมรรถนะ  หมายถึง  การเขียน
พรรณนาถึงสมรรถนะทีพึงประสงคที์สามารถทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จหรือเป็นแบบอยา่งในการ
ปฏิบติังานในงานแต่ละประเภท  การทาํงานเป็นทีม  แผนก  ขอบเขต หรือในองคก์าร   
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Shermon and other  (2005: 105)  กล่าววา่  รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง  เครืองมือ
ในการประเมินและการตดัสินใจทีจะกาํหนดคู่มือสมรรถนะสาํหรับการปฏิบติังานใหบ้รรลุผล
สาํเร็จหรือการปฏิบติังานทีเกียวขอ้งโดยเฉพาะในเขตพืนทีนนัๆ โดยรูปแบบมกัจะแบ่งส่วนโดย
อาชีพและรวมไปถึงในส่วนของความสามารถดา้นเทคนิคและการมอบอาํนาจ   

สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ  (2551: 29)  กล่าววา่ รูปแบบสมรรถนะ หมายถึง การจดั
กลุ่มสมรรถนะ ขององคก์ารหน่วยงานหนึงๆ โดยรูปแบบดงักล่าวมกัเกิดจากการนาํวสิัยทศัน์ 
(Vision)  พนัธกิจ (Mission)  ค่านิยมหลกั (Core Values)  หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ของ
องคก์ารมาพิจารณาร่วมกบังานในฝ่ายต่างๆ ขององคก์าร รูปแบบของสมรรถนะมกัจะ
ประกอบดว้ยประเภท (Category) หรือกลุ่ม (Groups)  ของสมรรถนะประมาณ  2-4  กลุ่ม  ซึงใน
ตาํราต่างๆ  เรียกกลุ่มดงักล่าววา่ Cluster  โดยแต่ละส่วนหรือแต่ละ Cluster ก็จะประกอบดว้ย
สมรรถนะประมาณ 2-5 ตวั (อาจจะมากหรือนอ้ยกวา่นีก็ได)้  

จากความหมายของรูปแบบสมรรถนะดงักล่าว สรุปไดว้า่ รูปแบบสมรรถนะ  
หมายถึง  รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) โดยใชภ้าษาเป็นสือในการอธิบายสมรรถนะของ
บุคคล  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและองคป์ระกอบของสมรรถนะที มีการจดักลุ่มของ
สมรรถนะเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ โดย เกิดจากการนาํวสิัยทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission)  
หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมาพิจารณาในการจดักลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงคใ์น
การปฏิบติังานแต่ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะทีพึงประสงคแ์ละมีตวัชีวดัของ
แต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือบุคคลในองคก์รสามารถปฏิบติังานดา้นนนัๆ แลว้จะทาํให้
องคก์รประสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

4.5 ประเภทของสมรรถนะ  

มีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงประเภทของสมรรถนะ ไวด้งันี 

McClelland  (1973: 1-14) ไดจ้าํแนกสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี 

1) สมรรถนะขนัพืนฐาน  (Threshold Competencies) หมายถึง  ความรู้ หรือ
ทกัษะพืนฐานทีบุคคลจาํเป็นตอ้งมีในการทาํงานในตาํแหน่งต่างๆ  ซึงสมรรถนะพืนฐานเหล่านีไม่
ทาํใหบุ้คคลมีผลงานแตกต่างจากบุคคลอืน  หรือไม่สามารถทาํใหบุ้คคลมีผลงานทีดีกวา่ผูอื้นได้  

ดงันนั Competency ในกลุ่มนีจึงไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัวชิาการมากนกั   นกัวชิาการบางกลุ่ม
ลงความเห็นวา่ความรู้ทกัษะพืนฐานเหล่านีไม่ถือวา่เป็น Competency 
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2) สมรรถนะทีทาํใหบุ้คคลแตกต่างจากผูอื้น  (Differentiating Competency) 

หมายถึง  ปัจจยัทีทาํใหบุ้คคลมีผลการทาํงาน ทีมีประสิทธิภาพสูง กวา่มาตรฐานหรือดีกวา่บุคคล
ทวัๆไป ซึง Competency ในกลุ่มนีจะมุ่งเนน้ทีการใชค้วามรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะอืนๆ  (รวมถึง 

ค่านิยม แรงจูงใจ  และทศันคติ ) เพือช่วยใหเ้กิดความสาํเร็จทีดีเลิศในงาน  เป็น Competency ที
นกัวชิาการจาํนวนมากใหค้วามสาํคญัในการพฒันาใหมี้ขึนในบุคคลมากกวา่ Competency กลุ่มแรก  

และไดพ้ยายามอธิบายถึงความแตกต่างของความรู้  ทกัษะ และแรงจูงใจ /ทศันคติ กบั Competency 

ในเชิงเปรียบเทียบดงันี  

2.1) Competency กบั Knowledge:  Competency จะหมายถึงพฤติกรรมที
ก่อใหเ้กิดผลงานทีดีเลิศ (Excellent Performance) เท่านนั ดงันนั ตวัความรู้  (Knowledge) โดดๆ จึง
ไม่ถือเป็น  Competency เวน้แต่ความรู้ในเรืองนนัๆ  จะสามารถนาํมาประยกุตห์รือนาํมาใชก้บั
พฤติกรรมซึงทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในงาน จึงถือวา่เป็นส่วนหนึงของ Competency 

2.2) Competency กบั Skills:  Competency เกียวขอ้งกบัทกัษะ  (Skills) แต่
จะหมายถึง เฉพาะการใชท้กัษะทีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จอยา่งชดัเจน จึงจะเป็น Competency 

2.2) Competency กบั Motive/Attitude:  Competency ไม่ใช่แรงจูงใจ  หรือ
ทศันคติ (Motive/Attitude) แต่เป็นแรงขบัภายในซึงทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมทีตนมุ่งหวงัไปสู่
สิงทีเป็นเป้าหมายของเขา หรือเป้าหมายขององคก์ร จึงจะถือเป็น Competency 

 

Boyatzis  (1982b: 12)  แบ่งสมรรถนะทงัหมดออกเป็น 6 กลุ่ม (Cluster)  ดงันี 

กลุ่มที 1 กลุ่มความสามารถในดา้นการบรรลุเป้าหมาย ( Gold and Action 

Management Cluster) 
กลุ่มที 2 กลุ่มความสามารถในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์( Human 

Resource Management Cluster) 
กลุ่มที 3 กลุ่มความสามารถในดา้นการมีภาวะผูน้าํ (Leadership Cluster) 
กลุ่มที 4 กลุ่มความสามารถในดา้นการบงัคบับญัชา ( Directing Subordinates 

management cluster) 
กลุ่มที 5 กลุ่มความสามารถในดา้นอืนๆ (Focus on others Cluster) 
กลุ่มที 6 กลุ่มความรู้พิเศษ (Specialized Knowledge Cluster) 
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Shermoon  (2005: 40)  แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี 

1) สมรรถนะดา้นเทคนิค  (Technical Competency)  คือ 

1.1) สมรรถนะทีใชค้วามชาํนาญพิเศษ  เช่น การอุตสาหกรรม 
กระบวนการ  เทคนิคการทาํส่วนประกอบต่างๆ  การใชท้กัษะ  หรือองคค์วามรู้ในการทาํงาน  เช่น  
ความรู้ในการควบคุมระบบความปลอดภยั  การร่วมมือในการใชห้ลกัเกณฑร์ะหวา่งประเทศ  การ
บริการ  การสังการ  ทกัษะการบูรณาการ   ความชาํนาญ  ตงัแต่จุดเริมตน้จนถึงจุดหมายปลายทาง  
เป็นตน้ 

1.2) สมรรถนะดา้นนีโดยทวัไปจะรวมไปถึงการฝึกอบรม  เช่น  การ
เรียนรู้  การศึกษาในระบบ  ซึงอาจจะตอ้งมีใบประกาศนียบตัรมาประกอบดว้ย 

2) สมรรถนะดา้นทีไม่ตอ้งใชเ้ทคนิค  (Non-technical Competency)  คือ 

2.1) สมรรถดา้นนีพิจารณาโดย  “ทกัษะอ่อนๆ”  เป็นความสามารถทวัไป
และบุคลิกลกัษณะเฉพาะของบุคคล  เช่น  การรับความเสียง  การยดืหยุน่  ความรู้สึกรักองคก์าร  
ความอดทน  การใหค้าํมนัสัญญา 

2.2) สมรรถนะดา้นนีโดยทวัไปจะไม่เฉพาะเจาะจงในเรืองการ
อุตสาหกรรม  กระบวนการ  เทคนิคการทาํส่วนประกอบต่างๆ  หรือการใชท้กัษะหรือ องคค์วามรู้
ในการทาํงาน   

ศุภชยั  เยาวะประภาษ  (2548: 49) กล่าววา่  สมรรถนะแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  
ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั  (Core Competency)  เป็นสมรรถนะทีทุกคนในองคก์าร
ตอ้งมี เพือทีจะทาํใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินงานไดส้าํเร็จลุล่วงตามวสิัยทศัน์  พนัธกิ จ  เป้าหมาย  
แผนงานและโครงการต่างๆ ขององคก์าร  สมรรถนะหลกันีจะผกูโยงเขา้กบัสมรรถนะหลกัของ
องคก์ารเอง องคก์ารแต่ละแห่งจะมีบุคลิกลกัษณะทีเป็นเสมือนแก่นหรือหลกัขององคก์าร  อาทิเช่น 
ศาลยติุธรรม  อาจมีสมรรถนะหลกั คือ สมรรถนะเรืองการส่งเสริม  และรักษาความยติุธรรม  
องคก์ารของรัฐทีมีประชาชนมาติดต่อทุกวนั  อาทิ เช่น  รัฐวสิาหกิจ  ประเภทสาธารณูปโภคต่างๆ  
อาจเนน้สมรรถนะหลกัเรืองการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว  มหาวทิยาลยัอาจมีสมรรถนะหลกั คือ  
การรักษาและส่งเสริมคุณภาพวชิาการ เป็นตน้  สมรรถนะหลกัขององคก์ารจะถ่ายทอดลงไปที
บุคลากร และกลายเป็นสมรรถนะทีบุคลากรทุกคนในองคก์ารตอ้งมี 

2) สมรรถนะเฉพาะลกัษณะงาน  (Functional Competency)  เป็นสมรรถนะที
บุคคลทีทาํงานในสายงานนนัตอ้งมีเพิมเติมจากสมรรถนะหลกั  อาทิ เช่น   ฝ่ายกฎหมายตอ้งมี
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สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบักฎหมายและมีสมรรถนะดา้นทกัษะในการตีความกฎหมาย  ฝ่าย
บญัชีตอ้งมีสมรรถนะหลกัดา้นความรู้ของการบญัชีและมีทกัษะการทาํบญัชี  ฝ่ายการวางแผนตอ้ง
มีสมรรถนะหลกั คือ สมรรถนะดา้นการคิดเชิงวเิคราะห์และมีทกัษะในการจดัทาํแผน เป็นตน้ 

ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง  (2548: 35-43)  จดัทาํสมรรถนะเพือการประเมินผลงานไว้
เป็น  4  ประเภท  คือ 

1) ดา้นการพฒันาตนเอง  (Personal Development Competencies) 

2) ดา้นวชิาชีพ  (Professional Competencies) 

3) ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอื้น  (Interpersonal Competencies) 

4) ดา้นการบริหารจดัการทวัไป  (General Management Competencies) 

ธาํรงศกัดิ  คงคาสวสัดิ  (2548: 31-32)  ได้อธิบายถึงประเภทของสมรรถนะใน
องคก์ารในทุกหน่วยงานจะตอ้งมีร่วมกนั  ดงันี 

1) สมรรถนะดา้นสังคม (Social Competency)  หมายถึง  คุณสมบติั  (หรือ
คุณลกัษณะ) ทีเนน้ในเรืองของการทาํงานร่วมกนัเพือการประสานงานกนัดว้ยดี ซึงสมรรถนะตวันี
จะมุ่งความสัมพนัธ์ของคนในองคก์รใหส้ามารถทาํงานดว้ยกนัอยา่งราบรืน เช่น การติดต่อสือสาร  
มนุษยส์ัมพนัธ์  เป็นตน้ 

2) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)  หมายถึง  คุณสมบติั  (หรือ
คุณลกัษณะ)  เฉพาะของแต่ละบุคคลทีมีความสามารถพิเศษทีจะช่วยเสริมใหก้ารปฏิบติังาน
บรรลุผลสาํเร็จไดดี้เป็นพิเศษ  เช่น  คนทีเคยทาํงานดา้นสือสารมวลชนมาก่อนมีสายสัมพนัธ์ทีดี
มากกบัสือมวลชนและมีเพือนฝงูในวงการอยูม่ากแลว้เขา้มาทาํงานเป็นเจา้หนา้ทีฝ่ายการตลาดของ
เรา  เมือมีปัญหาเกิดขึนกบับริษทั จาํเป็นจะตอ้งชีแจงผา่นการสือสารมวลชนโดยด่วน  เขาสามารถ
เชิญสือแทบทุกสือมาทาํข่าวและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งกบัสาธารณ ะได ้ ทงัๆ ทีเขาไม่ได้
มีหนา้ทีโดยตรงเช่นนนั   ในบางองคก์รก็อาจจะมีการกาํหนดสมรรถนะส่วนบุคคล (personal 

competency)  ทีควรจะมีในตาํแหน่งงานไวเ้ป็นพืนฐานดว้ย  เพราะมองวา่จะมีส่วนช่วยเหลือให้
งานสาํเร็จไดดี้ยงิขึน 

3) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership Competency)  หมายถึง  คุณสมบติั
หรือคุณลกัษณะทีพดูถึงการเป็นผูน้าํโดยทวัไปมกัเป็นสมรรถนะทีกาํหนดสาํหรับคนทีจะตอ้งไป
รับตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานวา่จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้งในตาํแหน่งนนัๆ  เช่น  
การวางแผน  การนาํเสนอ  เป็นตน้ 
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4) สมรรถนะในหนา้ที  (Functional Competency)  หมายถึง  คุณสมบติัหรือ
คุณลกัษณะของผูด้าํรงตาํแหน่งทีควรจะมีในตาํแหน่งนนัๆ โดยกาํหนดวา่ผูที้จะทาํงานในตาํแหน่ง
นนัควรมีสมรรถนะใดทีสาํคญั  เช่น  ความคิดสร้างสรรค ์ การเจรจาต่อรอง  เป็นตน้   

กิตติ  ยศยงิยงิ  (2549: 10)  กล่าวไวว้า่  เมือพิจารณาทีมาและพฒันาการ ในขีดของ
ความสามารถ  พบวา่ องคก์ารหนึงๆ จะประกอบดว้ย  “ขีดความสามารถ”  2 ประเภทใหญ่ๆ  ดงันี 

1) ขีดความสามารถขององคก์าร (Organization Competency) คือ  สิงทีแสดง
ใหเ้ห็นวา่องคก์ารมีความสามารถหลกัในการดาํเนินธุรกิจ  หรือกิจกรรมขององคก์ารอยา่งไร  และ
จะทาํอะไร  เช่น  การกาํหนดวสิัยทศัน์  และแผนกลยทุธ์ขององคก์าร  เป็นตน้ 

2) ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์(Human Competency) คือ  พฤติกรรม
การแสดงออก (Individual Behavior)  การใชอ้งคค์วามรู้ และทกัษะในการปฏิบติังาน  (A body of 

knowledge)  และการรับรู้ในบทบาทหนา้ทีทีรับผดิชอบในการปฏิบติังาน (social role)  ของ
บุคลากรในองคก์ารเพือสนบัสนุนขีดความสามารถขององคก์ารใหก้ารดาํเนินธุรกิจหรือกิจกรรม
ขององคก์ารประสบความสาํเร็จ 

ปิยะชยั  จนัทรวงศไ์พศาล (2549: 16)  จาํแนกประเภทสมรรถนะไว ้3 ประเภท  
ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั  (Core Competency)   
2) สมรรถนะดา้นวชิาชีพ  (Professional Competency) 

3) สมรรถนะในงาน  (Functional Competency) 

Clark  (2007: online)  แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั  (Core Competency) 

2) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ  (Leadership Competency) 

3) สมรรถนะดา้นวชิาชีพ  (Professional Competency) 

อาภรณ์  ภู่วทิยาพนัธ์ (2550: 10-11)  แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ประเภท  ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั (Core Competencies) เป็นขีดความสามารถหลกัทีพนกังาน
ทุกคนจะตอ้งมีเหมือนกนั  ไม่จาํเป็นตอ้งมีมาก ควรจะเป็นสมรรถนะหลกัๆ ทีกาํหนดมาจาก
วสิัยทศัน์  ภารกิจ  กลยทุธ์  และเป้าหมายขององคก์าร 

2) สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competencies)  เป็นขีด
ความสามารถตามลาํดบัขนัหรือตามสายการบงัคบับญัชา  ใครอยูใ่นตาํแหน่งงานไหนควรจะ มี
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สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competencies) ทีเหมือนกบัตาํแหน่งงานนนัใน
ลกัษณะ Cross Functional  ไม่วา่จะอยูใ่นสายงานใดก็ตาม  หากมีตาํแหน่งงานที มีสมรรถนะดา้น
การบริหารจดัการ (Managerial Competencies) ก็จะตอ้งเหมือนกนั  องคก์ารบางแห่งกาํหนด  
สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competencies) เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  กลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง  กลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้  และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัปฏิบติัการ 

3) สมรรถนะในหนา้ที (Functional Competency) เป็นขีดความสามารถในงาน  
กาํหนดขึนจากขอบเขตความรับผดิชอบในงาน  ถึงแมจ้ะอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนัแต่ขอบเขตความ
รับผดิชอบต่างกนั  สมรรถนะในหนา้ที (Functional Competency) ก็แตกต่างกนัดว้ย  การกาํหนด
สมรรถนะในดา้นนีไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนมาก  ควรจะเป็นขอ้หลกัๆ ทีส่งผลต่อความสาํเร็จของ
งานขอ้พึงระวงัในการกาํหนดก็คือ  ในการกาํหนดสมรรถนะในหนา้ที (Functional Competency)  
คิดวา่ตวันนัก็ใช่ตวันีก็ใช่  จึงทาํใหมี้สมรรถนะในหนา้ที (Functional Competency) ประมาณ 8-10  
ตวัต่อหนึงตาํแหน่งงาน  และไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนมาก  พยายามเลือกตวัหลกัๆ ทีส่งผลถึง
เป้าหมายและความสาํเร็จของหนา้ทีงานทีไดรั้บมอบหมาย   

เทือน  ทองแกว้  (2550: ออนไลน์ )  กล่าววา่   สมรรถนะสามารถจาํแนกไดเ้ป็น      
5 ประเภท คือ 

1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะทีแต่ละ
คนมีเป็นความสามารถเฉพาะตวั  คนอืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้ เช่น  การต่อสู้ป้องกนัตวั
ของจาพนม  นกัแสดงชือดงัในหนงัเรือง  “ตม้ยาํกุง้”  ความสามารถของนกัดนตรี  นกักายกรรม  
และนกักีฬา  เป็นตน้  ลกัษณะเหล่านียากทีจะเลียนแบบ หรือตอ้งมีความพยายามสูงมาก 

2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies)  หมายถึง  สมรรถนะของบุคคล
กบัการทาํงานในตาํแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตวั  เช่น  อาชีพนกัสาํรวจก็ตอ้งมีความสามารถใน
การวเิคราะห์ตวัเลข  การคิดคาํนวณ  ความสามารถในการทาํบญัชี  เป็นตน้ 

3) สมรรถนะขององคก์าร (Organization Competencies)  หมายถึง  ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองคก์ารนนัเท่านนั  เช่น  บริษทัเนชนัแนล (ประเทศไทย) จาํกดั  เป็นบริษทัทีมี
ความสามารถในการผลิตเครืองใชไ้ฟฟ้า   บริษทัฟอร์ด (มอเตอร์) จาํกดั  มีความสามารถในการ
ผลิตรถยนต ์ หรือบริษทัทีโอเอ (ประเทศไทย) จาํกดั  มีความสามารถในการผลิตสี  เป็นตน้ 

4) สมรรถนะหลกั (core competencis)  หมายถึง ความสามารถสาํคญัทีบุคคล
ตอ้งมีหรือตอ้งทาํเพือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีตงัไว ้ เช่น  พนกังานเลขานุการสาํนกังานตอ้งมี
สมรรถนะหลกั  คือ  การใชค้อมพิวเตอร์ได ้ ติดต่อประสานงานไดดี้  เป็นตน้  หรือ  ผูจ้ดัการบริษทั



98 

ตอ้งมีสมรรถนะหลกั  คือ  การสือสาร  การวางแผน  การบริหารจดัการ  และการทาํงานเป็นทีม  
เป็นตน้ 

5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies)  หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลทีมีตามหนา้ทีทีรับผดิชอบ  ตาํแหน่งหนา้ทีอาจเหมือน กนัแต่ความสามารถตามหนา้ที
ต่างกนั  เช่น  ขา้ราชการตาํรว จเหมือนกนัแต่มีความสามารถต่างกนั  บางคนมีสมรรถนะทางการ
สืบสวน  สอบสวน  บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม  เป็นตน้   

Weller and Schoonover  (2008: online) กล่าววา่ สมรรถนะมี 3 ประเภท  ที
จาํเป็นตอ้งสาํรวจในการวางแผนอาชีพ ดงันี 

1) สมรรถนะเฉพาะทางเกียวกบัหนา้ที  (Functional/ Technical Competencies)  
สมรรถนะเหล่านีเป็นสมรรถนะเฉพาะทางเกียวกบัหนา้ทีทีจาํเป็นในดา้นอาชีพ  (เช่น  การเงิน  
วศิวกรรม หรือ ระบบคอมพิวเตอร์)  การฝึกเป็นสิงทีอยูใ่นสมรรถนะเหล่านี  สมรรถนะเหล่านี
ไดรั้บการสอนในมหาวทิยาลยัในระดบัทอ้งถินและโรงเรียนเทคนิค  หรือโรงเรียนพานิชในเรือง
พนืฐานของสมรรถนะในวชิาพิเศษที เลือก  เนืองจากความรู้ไดมี้การเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
ในหลายๆ วชิาพิเศษเหล่านี  (เช่น ฟิสิกส์  จิตวทิยา  หรือช่างกล)  เรามกัจะตอ้งทาํตนเองใหท้นัต่อ
เหตุการณ์โดยการอ่านอยา่งต่อเนือง  การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือการมีส่วนร่วมในวชิาเฉพาะที
ไดรั้บการจดัโดยโรงเรียนในทอ้งถินหรือสังคมทางวชิาชีพ  บ่อยครังทีองคก์รเสนอความ
หลากหลายของการฝึกอบรมภายในบริษทัเพือใหพ้นกังานมีสมรรถนะเฉพาะทางทีชาํนาญที
จาํเป็นสาํหรับการทาํงานของพวกเขา 

2) สมรรถนะหลกัทีไม่ใชเ้ทคนิคเป็นหลกั  (Core Non-technical Competencies)  
คือ  กลุ่มสมรรถนะทีมองไม่เห็น  ตาํกวา่การคาดการณ์และไม่ไดรั้บการจาํกดัความ  เราเรียก
สมรรถนะเหล่านีวา่สมรรถนะหลกั  เพราะสมรรถนะเหล่านีไม่ต้องใชเ้ทคนิคหรือหนา้ที เฉพาะซึง
จาํเป็นตอ้งมีผูอื้นรับฟัง  ใหเ้งินทุน  ปฏิบติั  หรือสนบัสนุนความคิดของพวกเขา   

3) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ  (leadership conpetencies)  นอกจากสมรรถนะหลกั  
สมรรถนะเหล่านีมีอยูท่วัไปในวชิาพิเศษทุกอาชีพ  สมรรถนะในการเป็นผูน้าํเป็นสิงสาํคญัทงั
ตาํแหน่งทางผูจ้ดัการทีมีแบบแผนและในตาํแหน่งความเป็นผูน้าํทางการจดัการทีไม่มีแบบแผน  
ตวัอยา่งเช่น  ในองคก์รทุกวนันี คนเรามกัใชผู้น้าํทีมหรือผูน้าํในการทาํโครงการโดยตรงกบังาน
เฉพาะทางซึงมกัไม่ไดร้ายงานในเชิงบริหาร ในขณะทีสมรรถนะหลกัไดรั้บการตอ้งการโดยทุกคน
ในทุกระดบัขององคก์ร  สมรรถนะในการเป็นผูน้าํมีการพฒันาและเปลียนแปลงขึนอยูก่บัระดบั
ของความเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้ง 
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สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ  (2551: 29-30)  กล่าวไวว้า่ โดยทวัไปกลุ่มหรือประเภท
ของ Competency แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั (Core Competency)  เป็นสมรรถนะทีสะทอ้นค่านิยมหลกั
ทีมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในองคก์าร  เป็นสมรรถนะร่วมทีองคก์าร
คาดหวงัใหพ้นกังานทุกคน  ทุกตาํแหน่งตอ้งมี  เช่น  การทาํงานเป็นทีม  การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  
เป็นตน้ 

2) สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competency) หมายถึง  
กลุ่มสมรรถนะทีเกียวขอ้งกบัทกัษะดา้นการบริหารจดัการ  โดยองคก์ารคาดหวงัใหพ้นกังานใน
ตาํแหน่งหวัหนา้งานหรือผูที้บงัคบับญัชาลูกนอ้ง จะตอ้งมีทกัษะดงักล่าว เช่น การตดัสินใจ และ
การวางแผน  เป็นตน้ 

3) สมรรถนะในหนา้ที (Functional Competency)  เป็นกลุ่มสมรรถนะที
เกียวขอ้งกบัความรู้และทกัษะของกลุ่มงาน หรือฝ่ายงานหนึงๆ (job family) ซึงสมรรถนะในกลุ่มนี
จะเป็นสมรรถนะร่วมของพนกังานทุกคนทีทาํงานในกลุ่มงานหรือตาํแหน่งงานนนัๆ ในหนึงกลุ่ม
งานหรือฝ่ายงานหนึงๆ จะตอ้งประกอบดว้ยตาํแหน่งงานต่างๆ  เช่น  การมีมนุษยส์ัมพนัธ์  เป็น
สมรรถนะในหนา้ที (Functional Competency) ของพนกังานทุกตาํแหน่งในฝ่ายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ เป็นตน้ 

4) สมรรถนะดา้นเทคนิค (Job or Technical Competency)  หมายถึง  สมรรถนะ
ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัความรู้  และความสามารถทีจาํเป็นต่อการทาํงานของพนกังานในตาํแหน่ง
งานอืนๆ  โดยพนกังานแต่ละคนจะ มีสมรรถนะดา้นเทคนิค (Job or Technical ompetency) 
แตกต่างกนัไปตามตาํแหน่งงานของตน  เช่น  ทกัษะการเจรจาต่อรองเป็นสมรรถนะดา้นเทคนิค 
(Job or Technical Competency) ของพนกังาน  หรือทกัษะการสัมภาษณ์งานเป็นสมรรถนะดา้น
เทคนิคของ  HR (Human Resource) ทีทาํงานดา้นการสรรหาและการคดัเลือกพนกังาน  เป็นตน้ 

5) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Attributes) เป็นกลุ่มสมรรถนะทีเป็น
คุณลกัษณะทีซอ้นอยูใ่นบุคคลแต่ละคน ซึงมีผลอยา่งมากต่อทศันคติในการทาํงาน  และเป็น
ความสาํเร็จในงานของบุคคลนนัๆ  เช่น  ความซือสัตย ์ ความมุ่งมนัสู่ความสาํเร็จ  ความอดทนต่อ
แรงกดดนั  เป็นตน้  

จากขอ้มูลดงักล่าว สรุปไดว้า่ การกาํหนดประเภทของสมรรถนะในแต่ละวชิาชีพ
กาํหนดไดห้ลายวธีิ อาจเริมจากการกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของงานทีจะทาํ จาํแนก
ออกเป็นบทบาทต่างๆ จากบทบาทจะจาํแนกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยๆ แลว้สร้างเป็นเกณฑใ์นการ
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ปฏิบติัทีเฉพาะเจาะจงเป็นทกัษะความรู้ความสามารถของบุคคลทีจะทาํงาน และเป็นคุณลกัษณะที
กาํหนดขึนโดยหนา้ทีตามกฎหมาย หรือตามตาํแหน่งเฉพาะของงานนนัๆ ซึงอาจกาํหนดเป็น
ลกัษณะของพฤติกรรมตามตาํแหน่งของงานหรือตามความตอ้งการขององคก์ร   

4.6 ประโยชน์ของสมรรถนะ 

มีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะ ไวด้งันี 

ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง  (2547: 11-16)  ไดก้ล่าวไวว้า่  การนาํแนวคิดสมรรถนะ  
(Competency) มาประยกุตใ์ช ้ มีประโยชน์ดงันี 

1) แนวคิดสมรรถนะ (Competency) ช่วยสนบัสนุนในวสิัยทศัน์   ภารกิจ และ
กลยทุธ์ขององคก์าร  และช่วยการสร้างกรอบแนวคิด  พฤติกรรม  ความเชือ  ทศันคติของคนใน
องคก์ารใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัวสิัยทศัน์  ภารกิจ  แลกกลยทุธ์ขององคก์ารและ
เปรียบเสมือนตวัเร่งปฏิกิริยาใหบ้รรลุเป้าหมายต่างๆ ไดดี้และเร็วขึน 

2) แนวคิดสมรรถนะ  (Competency)  ช่วยสร้างวฒันธรรมองคก์าร ดงันี 

2.1) ช่วยสร้างกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองคก์าร
โดยรวมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.2) สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึน 

2.3) ช่วยใหเ้ห็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในภาพรวมขององคก์ารได้
ชดัเจนมากขึน 

2.4) ช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ารตามธรรมชาติทีไม่พึง
ประสงค ์

3) แนวคิดสมรรถนะ (Competency)  เป็นเครือ งมือในการบริหารงานดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ ดงันี 

3.1) การคดัเลือกบุคลากร 

3.1.1) ช่วยใหก้ารคดัเลือกคนเขา้ทาํงานถูกตอ้งมากขึนเพราะคนบาง
คนเก่งมีความรู้ความสามารถสูงหรือประสบการณ์ดีเด่น  แต่อาจจะไม่เหมาะสมกบัลกัษณะการ
ทาํงานในตาํแหน่งนนัๆ  หรือไม่เหมาะกบัลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารก็ได ้

3.1.2) นาํไปใชใ้นการออกแบบคาํถามหรือแบบทดสอบ 

3.1.3) ลดการเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการทดลองงาน 
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3.1.4) ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพฒันาฝึกอบรม
พนกังานใหม่ทีมีความสามารถไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตาํแหน่งงาน 

3.1.5) ป้องกนัความผดิพลาดในการคดัเลือก  เพราะหลายครังผูที้ทาํ
หนา้ทีการคดัเลือกมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ผูส้มคัรงาน 

3.2) การพฒันาและฝึกอบรม 

3.2.1) ใชใ้นการจดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในการพฒันาและการ
ฝึกอบรม 

3.2.2) ช่วยใหท้ราบวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งนนั ตอ้งมีสมรรถนะในเรือง
อะไรบา้ง และช่องวา่งระหวา่งสมรรถนะทีตาํแหน่งตอ้งการกบัสมรรถนะทีบุคคลนนัมีจริงห่างกนั
มากนอ้ยเพียงใดเพือนาํไปจดัแผนพฒันาสมรรถนะส่วนบุคคลต่อไป 

3.2.3) ช่วยในการวางแผนพฒันาผูด้าํรงตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบั
เส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพดว้ยการนาํเอาสมรรถนะของตาํแหน่งงานทีสูงขึนไปมาพฒันา
บุคลากร ในขณะทีบุคคลนนัยงัดาํรงตาํแหน่งทีตาํกวา่ 

3.3) การเลือนระดบัและปรับตาํแหน่ง 

3.3.1) ใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งหรือ
ระดบัทีสูงขึนไป โดยพิจารณาทงัในเรืองของสมรรถนะในงานและสมรรถนะทวัไป  เช่น ดา้นการ
บริหารจดัการ  ดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอื้น  และดา้นระบบความคิด  เป็นตน้ 

3.3.2) ช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการเลือนระดบัปรับตาํแหน่ง 

3.4) การโยกยา้ยตาํแหน่งหนา้ที 

3.4.1) ช่วยใหท้ราบวา่ตาํแหน่งทีจะยา้ยไปนนัจาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะ
อะไรบา้ง  แลว้ผูที้ยา้ยไปนนัมีหรือไม่มีสมรรถนะอะไรบา้ง 

3.4.2) ช่วยลดความเสียงในการปฏิบติังาน  เพราะถา้ยา้ยคนทีมี
สมรรถนะไม่เหมาะสมไป อาจจะทาํใหเ้สียทงังานและทงักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

3.5) การประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.5.1) ช่วยใหท้ราบวา่สมรรถนะเรืองใดทีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน
สามารถปฏิบติังานไดสู้งกวา่ผลงานมาตรฐานทวัไป 

3.5.2) ช่วยในการกาํหนดแผนพฒันาสมรรถนะส่วนบุคคล 
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3.6) การบริหารผลตอบแทน 

3.6.1) ช่วยในการกาํหนดอตัราวา่จา้งพนกังาน ใหม่ วา่ควรจะไดรั้บ
ผลตอบแทนทีเหมาะสมกบัระดบัสมรรถนะ  ไม่ใช่กาํหนดอตัราจา้งเริมตน้ดว้ยวฒิุการศึกษา
เหมือนทีผา่นมา 

3.6.2) ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดบัสมรรถนะของบุคคลที
เกิดขึน ไม่ใช่จ่ายผลตอบแทนตามอายงุานหรือจาํนวนปีทีทาํงาน  

นิสดารก ์ เวชยานนท ์ (2549: 32)  กล่าววา่  ประโยชน์ทีเห็นไดช้ดัเจนเมือนาํเอา
แนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาใชใ้นการบริหารคน ดงันี 

1) ช่วยปรับปรุงกระบวนการคดัสรรบุคลากร 

2) ช่วยปรับปรุงการประเมินศกัยภาพของบุคคล 

3) ช่วยพฒันากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 

4) ช่วยปรับปรุงกระบวนการสือสารเพือใหเ้กิดผลงานทีมีประสิทธิภาพสูง 
5) ช่วยใหพ้นกังานมีการประเมินและพฒันาตนเอง 

6) เป็นเครืองมือทีสาํคญัในการอบรมและชีแนะแก่พนกังาน 

7) ช่วยพฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหแ้ขง็แกร่ง 

8) ช่วยสร้างทีมงานทีประสบความสาํเร็จ 

9) ช่วยใหก้ารออกแบบงานมีประสิทธิผลมากยงิขึน 

ธาํรงศกัดิ  คงคาสวสัดิ   (2549: 158-159.)  กล่าววา่  ในการนาํแนวคิดสมรรถนะ  
(Competency) ไปประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏิบติักบัหน่วยงานนนั สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลส่วนหนึง   
ไม่ไดใ้ชท้งัหมดร้อยเปอร์เซ็นตใ์นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอืนๆ เช่น 

1) ใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัแนวทางการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

2) ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการขึนเงินเดือนประจาํปีและเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง   

ปิยะชยั  จนัทรวงศไ์พศาล  (2549: 75)  ไดส้รุปถึงประโย ชน์ของการนาํแนวคิด
สมรรถนะ  (Competency)  มาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ  ดงันี 

1) ดา้นการสรรหาและคดัเลือก 

1.1) ทาํใหม้องเห็นภาพรวมของความตอ้งการในงานแต่ละตาํแหน่ง 

1.2) คดัสรรคนทีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

1.3) ลดเวลาและค่าใชจ่้ายขององคก์ารในการหาพนกังาน 
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1.4) ใชใ้นการสัมภาษณ์รับพนกังานใหม่ 
1.5) ช่วยในการเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งคนทีจะ

พฒันาไดง่้ายและคนทีจะพฒันาไดย้าก 

2) การฝึกอบรมและการพฒันา 
2.1) ช่วยทาํใหพ้นกังานตอ้งหนัมาสนใจการพฒันาเรืองทกัษะ  ความรู้

และคุณสมบติัต่างๆ  ทีจะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2.2) ช่วยในการจดัระเบียบพนกังานใหเ้ป็นไปตามภารกิจและกลยทุธ์ของ
องคก์าร 

2.3) ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพฒันาใหคุ้ม้ค่าใชจ่้าย
และเวลา 

2.4) สร้างกรอบการทาํงานสาํหรับการสอนงานและการติดตามผล 

3) การประเมินผล 

3.1) ทาํใหเ้กิดความชดัเจนในการติดตามและการวดัผล 

3.2) ช่วยสนบัสนุนในการประเมินผลการทาํงาน 

3.3) ใชเ้ป็นการสังเกตพฤติกรรมของพนกังาน 

4) การจ่ายผลตอบแทน 

4.1) ทาํใหเ้กิดการพฒันาตนเองเพือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีสูงขึน 

4.2) ช่วยสนบัสนุนผลของการประเมินความสามารถ 

4.3) มีความเป็นธรรมต่อพนกังานทีมีความสามารถตามมาตรฐานของ
องคก์ารทีกาํหนด 

5) การบริหารจดัการคนเก่ง 

5.1) ช่วยทาํใหเ้กิดความชดัเจนในความเขา้ใจในเรืองของทกัษะ  ความรู้
และคุณสมบติัของแต่ละตาํแหน่ง 

5.2) ใชใ้นการพิจารณาคดัสรรและประเมินเส้นทางอาชีพของพนกังาน 

5.3) ช่วยในการเติมความสามารถทียงัไม่มีเพียงพอของพนกังานดว้ยการ
ฝึกอบรมและพฒันาอยา่งเหมาะสม 

5.4) ใชเ้ป็นดชันีตวัหนึงในการบ่งชีถึงจาํนวนพนกังานทีมีศกัยภาพสูงของ
องคก์าร 

5.5) ใชใ้นการแบ่งประเภทของพนกังานตามศกัยภาพการทาํงานเพือ
นาํไปสู่การวางแผนฝึกอบรมและพฒันารวมทงัการบริหารจดัการบุคลาการขององคก์าร   
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พิริยะ  อนุกุล  (2551: ออนไลน์) กล่าวถึง ประโยชน์ของการนาํแนวคิดสมรรถนะ  
(Competency)  มาใช ้วา่ เป็นเครืองมือชนิดหนึงทีนาํมาเป็นพืนฐานจดัทาํระบบหรือวางแนวทาง
ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลขององคก์าร  ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายในการดาํเนิน
ขององคก์ร  และนาํมาใชก้บัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือใหมี้ประสิทธิภาพ  สมรรถนะจึงมี
ความสาํคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ร  กล่าวคือเป็นเครืองมือช่วยในการแปลง
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ วฒันธรรมองคก์ร  และยทุธศาสตร์ต่างๆ ขององคก์รมาสู่
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   เป็นเครืองมือในการพฒันาความสามารถของบุคลากรใน
องคก์รอยา่งมีระบบ  ต่อเนือง  และสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ วฒันธรรม
องคก์ร  และยทุธศาสตร์ขององคก์ร   เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมทีดีในการทาํงานของ
บุคลากร  ซึงสามารถนาํไปใชใ้นการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เป็นพืนฐานสาํคญัของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ ขององคก์ร  
เช่น การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การพฒันาบุคลการ การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันา
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ  การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน เป็นตน้   

จากขอ้ความดงักล่าว สรุปไดว้า่ แนวคิดสมรรถนะ (Competency) สามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารคนและองคก์ารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  และยงัสามารถทาํใหอ้งคก์าร
บรรลุงานทีมีประสิทธิภาพสูงสุดได้  โดยการดึงศกัยภาพของพนกังานในองคก์าร  ดงันนั  แนวคิด
สมรรถนะจึงเป็นเครืองมือช่วยแปรกลยทุธ์ขององคก์รมาสู่กระบวนการบริหารคน  ในการช่วยให้
การจดัทาํแผนพฒันาพนกังานมีทิศทางทีชดัเจนตรงตามความจาํเป็นของแต่ละบุคคลอยา่งแทจ้ริง  
ช่วยใหก้ารคดัสรรบุคคลทีมีลกัษณะดีทงัความรู้  ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะ ส่วนบุคคล  
ตลอดจนพฤติกรรมทีเหมาะสมกบังานเพือปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอยา่ง
แทจ้ริง  ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองวา่อยูใ่นระดบัใด  และจะตอ้ง
พฒันาในเรืองใด  ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึน  ช่วยสนบัสนุนใหต้วัชีวดัหลกัของ
ผลงานบรรลุเป้าหมาย  เพราะสมรรถนะจะเป็นตวับ่งบอกไดว้า่ ถา้ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
ตวัชีวดัหลกัของผลงานแลว้  จะตอ้งใชส้มรรถนะตวัไหนบา้งช่วยใหเ้กิดการหล่อหลอมไปสู่
สมรรถนะขององคก์รทีดีขึน  เพราะถา้ทุกคนปรับสมรรถนะของตวัเองใหเ้ขา้กบัผลงานทีองคก์ร
ตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้  ในระยะยาวก็จะส่งผลใหเ้กิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์รนนัๆ  
แนวคิดสมรรถนะสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารคนและองคก์ารไดอ้ยา่งกวา้งขวางและยงั
สามารถทาํใหอ้งคก์ารบรรลุงานทีมีประสิทธิภาพสูงสุดได ้
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5. แนวคิดเกยีวกบัการพฒันารูปแบบสมรรถนะครูและการประเมินสมรรถนะครู 
5.1 การกาํหนดสมรรถนะของระบบราชการไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนได้ ดาํเนินการวา่จา้งบริษทัทีปรึกษา
เฮยก์รุ๊ปส์ (Hey Groups) มาจดัทาํรูปแบบสมรรถนะของระบบราชการไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
กาํหนดกรอบสมรรถนะ (Competency Model) สาํหรับระบบราชการพลเรือนไทย โดยการกาํหนด
สมรรถนะในระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนทีปรับปรุงใหม่นีมีความเกียวขอ้งกบักลุ่มงาน  

(Job Family) ในระบบจาํแนก (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548ก: 8-13) ดงันี 
กลุ่มงาน (Job Family) 

การศึกษาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ของสาํนกังาน  ก.พ. 

ไดด้าํเนินการร่วมกบับริษทัทีปรึกษา  (บริษทั เฮย  ์กรุ๊ป จาํกดั) เป็นการศึกษาขนาดใหญ่มีการเก็บ
ขอ้มูลเพือรวบรวมหนา้ทีหลกัของตาํแหน่งงานต่างๆ  ทุกตาํแหน่งในภาคราชการพลเรือน  แลว้จดั
ตาํแหน่งงานต่างๆ  รวมกนัเป็นกลุ่มงาน  (Job Family) แลว้กาํหนดคุณสมบติั ในเชิงพฤติกรรม  

(สมรรถนะ) ประจาํกลุ่มงานต่างๆ  เพือใชคุ้ณสมบติัเชิงพฤติกรรม  (สมรรถนะ) ในการบริหารงาน
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  สาํหรับผลการศึกษากลุ่มงานไดแ้บ่งกลุ่มงานในภาคราชการ
พลเรือนไทยเป็น 18 กลุ่มงาน  การจดักลุ่มงานเป็นวธีิการจาํแนกประเภทของงานโดยการจดังานที
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนัโดยพิจารณาเกณฑ ์ดงัต่อไปนี คือ 

1) กลุ่มลูกคา้ /ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของตาํแหน่งงานนนัเป็นใครหรือเป็น
บุคคลกลุ่มใด 

2) ตาํแหน่งงานนนัมุ่งผลลพัธ์ /สัมฤทธิใดทีจะสนบัสนุนส่งเสริมใหร้ะบบ
ราชการพลเรือนไทยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิตามภารกิจหลกัของภาครัฐทางดา้นใด 

ดงันนังานทีจดัอยูใ่นกลุ่มงานเดียวกนัมีลกัษณะงาน  วตัถุประสงคข์องงาน  และ
ผลสัมฤทธิของงานคลา้ยคลึงกนั  ดงันนัผูที้ดาํรงตาํแหน่งในกลุ่มงานเดียวกนัไม่วา่จะในตาํแหน่ง
ใดควรมีสมรรถนะ  (คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมประจาํงาน ) เหมือนกนัเพือใหไ้ดผ้ลการปฏิบติังาน
ทีดีเลิศกลุ่มงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มงานสนบัสนุนทวัไป (General Support) 

2) กลุ่มงานสนบัสนุนงานหลกัทางเทคนิคเฉพาะดา้น (Technical Support) 

3) กลุ่มงานใหค้าํปรึกษา (Advisory) 

4) กลุ่มงานบริหาร (Executive) 

5) กลุ่มงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning) 

6) กลุ่มงานศึกษาวจิยัและพฒันา (Study and Research) 
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7) กลุ่มงานข่าวกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation) 

8) กลุ่มงานออกแบบเพือพฒันา (Developmental Design) 

9) กลุ่มงานความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (International Relations) 

10) กลุ่มงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law Enforcement) 

11) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  (Public Communication and 

Promotion) 

12) กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ (Public Education and Development) 

13) กลุ่มงานบริการประชาชนดา้นสุขภาพและสวสัดิภาพ (Caring Services) 

14) กลุ่มงานบริการประชาชนทางศิลปวฒันธรรม  (Cultural and Artistic 

Vocational Skill Services) 

15) กลุ่มงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะดา้น (Technical Services) 

16) กลุ่มงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record) 

17) กลุ่มงานการปกครอง (Public Governance) 

18) กลุ่มงานอนุรักษ ์(Conservation) 

การกาํหนดสมรรถนะสําหรับระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนทปีรับปรุงใหม่ 
ขอ้มูลทีใชใ้นการกาํหนดคุณสมบติัเชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) ประกอบดว้ย  

1) ขอ้มูลจากแบบสรุปลกัษณะงาน  

2) ขอ้มูลจากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพือเก็บขอ้มูลประสบการณ์ใน
การทาํงานของขา้ราชการ  

3) ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของบริษทัทีปรึกษา (บริษทั เฮย ์กรุ๊ป จาํกดั) 

การเก็บขอ้มูลจากแบบสรุปลกัษณะงาน (Role Profile) ซึงเป็นแบบสอบถามทีให้
ผูต้อบบรรยายลกัษณะงานแบบยอ่ทีระบุลกัษณะงาน  โดยเนน้การมุ่งผลสัมฤทธิประจาํตาํแหน่ง  

รายละเอียดของแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  หนา้ทีความรับผดิชอบหลกั  คุณวฒิุทีจาํเป็น  ความรู้ 

ทกัษะประสบการณ์ และสมรรถนะทีจาํเป็นของตาํแหน่งงาน 

การประชุมเชิงปฏิบติัการเพือเก็บขอ้มูลประสบการณ์ในการทาํงานของ
ขา้ราชการ  เป็นเทคนิคการวเิคราะห์งานแบบหนึงทีเนน้พฤติกรรมในการทาํงานทีดีเด่นของ
ขา้ราชการในตาํแหน่งงานต่างๆ  ซึงเมือทาํการวเิคราะห์แลว้จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลวา่ในลกัษณะงาน
แบบใด  ควรมีคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม  (สมรรถนะ ) แบบใด  และยงัมีพฤติกรรมตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย 
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ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของบริษทัทีปรึกษา  เป็นขอ้มูลสมรรถนะทีบริษทัได้
ดาํเนินการในองคก์รภาครัฐในต่างประเทศ   ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทงัสามส่วนทีกล่าวมา  ได้
จดัทาํเป็นโมเดลสมรรถนะสาํหรับราชการพลเรือนไทย  โดยตน้แบบสมรรถนะประกอบไปดว้ย
สมรรถนะ  2 ส่วน คือ 1) สมรรถนะหลกัสาํหรับขา้ราชการพลเรือนทุกคน   2) สมรรถนะประจาํ
กลุ่มงานสาํหรับแต่ละกลุ่มงาน (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548ก: 11-13) ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั  คือ  คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือน
ทุกตาํแหน่ง  ซึงกาํหนดขึนมาเพือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมทีพึงประสงคร่์วมกนั  
ประกอบดว้ย  สมรรถนะ 5 ดา้นคือ   

1.1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ (Achievement)   
1.2)  การบริการทีดี  (Service Mind)   

1.3)  การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)   
1.4)  จริยธรรม (Integrity)   

1.5)  ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 

2) สมรรถนะประจํากลุ่มงาน   คือ  สมรรถนะทีกาํหนดเฉพาะแต่ละกลุ่มงาน  
เพือสนบัสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมแก่หนา้ทีและส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบติั
ภารกิจในหนา้ทีไดดี้ยงิขึน  ประกอบดว้ยสมรรถนะ 20 ดา้น  คือ   

2.1)  การวเิคราะห์ (Analytical Thinking)   
2.2)  การมองภาพรวม  (Conceptual Thinking)   
2.3)  การพฒันาศกัยภาพของคน  (Caring and Developing)   

2.4)  การสังตามอาํนาจหนา้ที  (Bolding People Accountable)   

2.5)  การสืบเสาะหาขอ้มูล  (Information Seeking)   

2.6)  การเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ  (Organizational Awareness)   

2.7)  การดาํเนินการเชิงรุก (Proactiveness)   

2.8)  ความถูกตอ้งของงงาน (Concern for Order)   
2.9)  ความมนัใจในตนเอง (Self Confidence)   

2.10)  ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility)   

2.11)  ภาวะผูน้าํ (Leadership)   

2.12)  สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)   

2.13)  ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม  (Cultural Sensitivity)   

2.14)  ความเขา้ใจผูอื้น  (iIterpersonal Understanding)   
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2.15)  วสิัยทศัน์ (Vsioning)   

2.16)  การวางกลยทุธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)   

2.17)  ศกัยภาพเพือทาํการปรับเปลียน (Change Leadership)   
2.18) การควบคุมตนเอง (Self Control)   

2.19) การมอบอาํนาจแก่ผูอื้น (Empowering Orders)   
2.20) ศิลปะการสือสารจูงใจ (Communication and Influencing)   

5.2 ระบบการพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 

การนาํหลกัการของสมรรถนะ ( Competency-base Approach)  มาใชใ้นการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคคลในภาครัฐของประเทศไทยไดรั้บการยอมรับกนัมากขึน หลงัจาก
ทีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดน้าํแนวคิดนีมาใชใ้นวงการขา้ราชการ 
และปัจจุบนัไดก้าํหนดไวเ้ป็นหลกัการสาํหรับขา้ราชการพลเรือน ในขณะทีภาคการศึกษามี
หน่วยงานทีเกียวขอ้งไดน้าํหลกัการนีมาปรับใชเ้พือการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษากนั
บา้งแลว้ ในส่วนของ สถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ไดมี้การศึกษาและกาํหนด
รูปแบบสมรรถนะ ( Competency Model)  สาํหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ของขา้ราชการ 4 

กลุ่ม ในปี 2552 ไดแ้ก่ ครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ์ โดยกาํหนดตามวงจรระบบการพฒันาสมรรถนะบุคคล ( Competence Development 

Lifecycle)  (ชรินทร์  ชวนวนั: 2552: 1-2) ดงัแสดงวงจรไดด้งัภาพที 4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท ี4  วงจรระบบการพฒันาสมรรถนะบุคคล 
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จากภาพระบบการพฒันาสมรรถนะบุคคล จะมีการดาํเนิน งานใน 3 ระยะ  ที
ต่อเนืองกนั คือ 

ระยะท ี1  การจดัทาํรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) 
ระยะท ี2  การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
ระยะท ี3  การพฒันาสมรรถนะ (Competency Developement) 

การดาํเนินในระยะที 3 การพฒันาสมรรถนะ  (Competency Developement)  
สาํหรับครูและบุคลการทางการศึกษา เป็นการนาํรูปแบบสมรรถนะไปดาํเนินการพฒันา ซึง
หมายถึงการพฒันา สมรรถนะ จะเกิดขึนไดจ้ะตอ้งมีการดาํเนินงานใน 2 ส่วนทีสาํคญัมาก่อน 
กล่าวคือ 

1) จะตอ้งมีการกาํหนด รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) หรือเรียกกนั
ทวัไปวา่ โมเดลสมรรถนะ  ของตาํแหน่งทีตอ้งการพฒันาขึนมาเสียก่อนตามขนัตอนที 1 ตอ้งการ
พฒันาตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาก็ตอ้งมีการกาํหนดโมเดล สมรรถนะ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตอ้งการพฒันาตาํแหน่งครูก็ตอ้งมีการกาํหนดโมเดล สมรรถนะตาํแหน่งครู เป็นตน้ 
และสมรรถนะทีกาํหนดเป็นโมเดลนนัควรเป็นสมรรถนะทีเป็นความตอ้งการจาํเป็นสาํหรับการ
ปฏิบติังานในตาํแหน่งนนัๆ โดยแทจ้ริง มิใช่เป็นความตอ้งการของเจา้ของตาํแหน่งหรือผูจ้ดัการ
พฒันา  

2) ตอ้งมีการนาํโมเดล สมรรถนะ ทีกาํหนดขึนมานนั เขา้สู่การประเมิน
สมรรถนะ (Competency Assessment) ในขนัที 2 เพือใหท้ราบจุดแขง็และจุดอ่อนของบุคคลใน
ตาํแหน่งนนัวา่ มีสมรรถนะใดทีโดดเด่นดีแลว้ และสมรรถนะใดทีมีจุดอ่อนทีตอ้งการพฒันาเพิมขีด
ความสามารถใหสู้งขึน 

 

5.3 ทกัษะทจํีาเป็นสําหรับครูและการกาํหนดสมรรถนะของครู 

5.3.1 ทกัษะทจํีาเป็นสําหรับครู 

มีนกัวชิาการทีกล่าวถึงทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับครูผูส้อน ไวด้งันี 

Parson (1996 : 78) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบั ความสามารถของครูในการ
พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนวา่  ครูควรมีทกัษะ  ความรู้  เจตคติและความสามารถที
เกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 
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1) มีความสามารถ ในการ สอนและการ จดัการ เรียนรู้  (Teaching and 

Learning Styles) 

1.1) ใชห้ลกัการการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 

1.2) ใชห้ลกัการสร้างแรงจูงใจ 

1.3) ใชท้ฤษฎีทางการเรียนการสอนเป็นฐาน 

1.4) ใชน้วตักรรมใหม่ 
1.5) เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

1.6) มีความยดึหยุน่ในการจดัการเรียนการสอน 

1.7) จดัการเรียนการสอนโดยยดึเป้าหมายทีผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2) มีความสามารถทางการวางแผนและการประเมินหลกัสูตร (Curriculum 

Planning and Assessment) 

2.1) วางแผนการพฒันาหลกัสูตรทีมุ่งเนน้กระบวนการ  มุ่งสู่เป้าหมาย
และตรวจสอบได ้

2.2) ทาํหลกัสูตรแฝงใหเ้ป็นหลกัสูตรทีชดัเจนได ้

2.3) พฒันาหลกัสูตรทีสร้างพลงัจูงใจ (Empowering Curriculum) 

2.4) ประยกุตก์ารวนิิจฉยัดว้ยการประเมินผล 

3) มีความสามารถ ทางดา้นความสัมพนัธ์  การสือสารและการรู้จกัเขา้ใจ
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal, Communication and Relationship Skills) 

4) มีความรู้ระดบัปริญญา 
5) มีความสามารถทางการสือสาร 

6) มีความมนัใจสูง 

7) มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการใหค้าํปรึกษาหารือ 

8) ประสานและร่วมมือกบัชุมชนและผูป้กครอง 

9) มีสัมพนัธภาพทีดีกบันกัเรียน 

Gange and Karen  (1996 : 52-65)  ได้เสนอทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับ
ครูผูส้อน ซึงมีส่วนสัมพนัธ์กบัการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างความสามารถของครู ไดแ้ก่ 

1) ความสามารถทางการบรรยายขอ้มูล  (Verbal Information) เป็น
ความสามารถในการบรรยายความรู้หรือขอ้มูลทีไดรั้บ  ดว้ยการบอก  ประกาศ อธิบาย พรรณนา 
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เป็นการบอกไดถึ้งขอ้มูลนนั พฤติกรรมทีแสดงออกมาเป็นการแสดงขอ้มูลทีไดรั้บออกมาโดยตรง  

ไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงหรือประยกุตข์อ้มูลนนั 

2) ทกัษะเชาวปั์ญญา  (Intellectual Skills) เป็นการผลิตความรู้  โดยการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มโดยใชส้ัญลกัษณ์ เป็นการรู้วธีิการหรือรู้จกัการปฏิบติัการวา่ทาํอยา่งไร  

ซึงสามารถจาํแนกทกัษะทางเชาวปั์ญญานีออกเป็น 

2.1) การจาํแนกแยกแยะ  (Discrimination) เป็นความสามารถในการ
จาํแนกแยกแยะ ตามลกัษณะทีปรากฏอยู ่

2.2) มโนทศัน์ (Concept) เป็นการจาํแนกหรือจดัหมวดหมู่โดยใชก้าร
วจิารณญาณตามคุณลกัษณะเดียวกนั 

2.3) กฎระเบียบทวัไป  (Rules) เป็นการจาํแนกและจดัหมวดหมู่โดย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตงัแต่ 2 มโนทศัน์ ทีมีคุณลกัษณะเดียวกนั 

2.4) ขอ้บงัคบัระดบัสูง (Higher Order Rules) เป็นความสามารถในการ
จดัรวมระหวา่งกฎระเบียบ เพือแกปั้ญหาหรือแสดงออกถึงงานต่างๆ 

3) ทกัษะการเคลือนไหวของกลา้มเนือ  (Motor Skill) เป็นสมรรถภาพที
ตอ้งการเคลือนไหวจากการปฏิบติัดว้ยความแม่นยาํ  ความราบเรียบ  และมีจงัหวะเวลาทีดี  ซึงจะ
รวมไปถึงการทาํงานใหมี้การประสานระหวา่งตาและมือ  การทรงตวั  และกิจกรรมทีปฏิบติัอยา่ง
กวา้งขวาง เช่น การเล่นเทนนิส หรือการขบัรถ 

4) เจตคติ (Attitude) ซึงมีองคป์ระกอบคือ  ความรู้ ความเชือ  (Cognitive/ 

Belief) อารมณ์ (Emotional) และพฤติกรรม  (Behavioral/action) โดยปกติเจตคติเป็นส่วนทีเนน้
เฉพาะภาวะภายในเท่านนั  แต่ในทีนีจะหมายถึงส่วนประกอบทีเป็นพฤติกรรมของเจตคติทีส่งผล
ต่อพฤติกรรม สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง 

5) ยทุธศาสตร์ทางความรู้  (Cognitive Strategies) เป็นสมรรถภาพทีทาํให้
บุคคลสามารถ เป็นสมรรถภาพทีตอ้งการและมีความจาํเป็นมากกวา่สมรรถภาพอืน  เพราะสามารถ
ใชใ้หเ้กิดสมรรถภาพอืนได้  ยทุธศาสตร์ทางความรู้นีสะทอ้นและช่วยใหส้มรรถภาพการเรียนรู้
และทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัการควบคุมดา้นปฏิบติัการ ทงัแบบธรรมดาและซบัซอ้น 

จากการประชุมระดบันานาชาติในงาน  The 4th World Teachers’Day in 

Thailand and 12th UNESCO-APEID ไดมี้การนาํเสนอถึง สมรรถนะพืนฐานของ ครูในยคุ
ศตวรรษที 21  โดย Pefianco, Erlinda C. ซึงเป็นผูอ้าํนวยการของ SEAMEO INNOTECH (2009) 
ไวว้า่ ครูทีมีคุณภาพ คือ ครูทีมีสมรรถนะ ดงันี 
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1) มี ทกัษะในหลายๆ ดา้น  (multi-skilled) 

2) มีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน (pedagogy)   
3) มีความสามารถใน การใชเ้ทคโนโลยี ทีหลากหลาย  (multimedia 

instructional technology) 

4) มีทกัษะ ในการสือสารและ มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  (has excellent 

communication and relational skills) 

5) อุทิศตนเพือวชิาชีพครู (professional)   
6) มีแรงจูงใจและมีความตงัใจ (self-motivation and commitment) 

7) เป็นผูที้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ (learning and a lifelong learner) 

รุ่ง  แกว้แดง  (2541 : 140-146) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบั ความสามารถของ
ครูในการสอนไว ้10 ประการ ดงัต่อไปนี 

1) สามารถวเิคราะห์เพือคน้หาศกัยภาพของผูเ้รียน  โดยใชจิ้ตวทิยาการ
เรียนรู้หรือเทคนิคพหุปัญญา  เพือใหท้ราบวา่ผูเ้รียนนนัมีความสามารถทางดา้นใด  จะทาํให้
สามารถช่วยเหลือ แนะนาํเพือจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน
ได ้

2) ร่วมสร้างวสิัยทศัน์ในการเรียนกบัผูเ้รียน  กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ
ตอ้งการทีจะเรียนรู้โดยสร้างวสิัยทศัน์ใหไ้ปไกลมากทีสุด 

3) ศึกษารวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพือทาํความรู้จกักบั
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ดูการพฒันาของเด็ก ทงัภูมิหลงัของเด็กดว้ย 

4) ร่วมวางแผนการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนมีสิทธิและรับผดิชอบต่อแผนการ
เรียนรู้ของตนเอง ครูเป็นผูร่้วมวางแผน เพือปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5) แนะนาํเรืองการเรียนเป็นขนัตอนและแนะนาํวธีิเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนอีก
ดว้ย  

6) สรรหาและสนบัสนุนสืออุปกรณ์  จดัหาเทคโนโลยทีางการศึกษามาใช้
ประกอบในการเรียนรู้ 

7) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้เอง  จะตอ้งจดับรรยากาศ  สิงแวดลอ้ม  

และสิงอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเอง  อาจจะเรียนคนเดียวหรือเรียนเป็น
กลุ่ม 
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8) เสริมพลงัและสร้างกาํลงัใจ  อธิบายหรือแนะนาํเพือใหผู้เ้รียนมีความ
ตงัใจทีจะเรียนต่อไป 

9) ร่วมประเมินผล  ใหค้าํแนะนาํเรืองประเมินผลตามสภาพทีแทจ้ริง  ให้
ผูเ้รียนประเมินผลดว้ยตนเองวา่สามารถเรียนไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีไดต้งัไวใ้นแผนมากนอ้ย
เพียงใด 

10) เก็บรวบรวมขอ้มูล  เกียวกบัผูเ้รียนเพือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั  นาํไปใช้
ในการปรับปรุงแกไ้ขการเรียนของผูเ้รียนต่อไป 

แสงสุรีย ์ ธรรมปรัชญา  (2551, ออนไลน์)  กล่าวไวว้า่   ลกัษณะของครู ดี
และมีคุณภาพในยคุศตวรรษที 21  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่อไปนี 

1) ครูตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ   โดยเรียนรู้จากตาํรา   
สิงแวดลอ้ม  เพือนครู  นกัเรียน  ชุมชน  และสือมวลชน   ตลอดทงัคิดไตร่ตรองงานทีทาํแลว้   เพือ
หาทางปรับปรุงตนเอง 

2) ครูตอ้งตงัใจจริงทีจะพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูดี   มีคุณภาพ   รักการสอน
และสนใจในการพฒันาตนเองตลอดเวลา 

3) ครูตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหา   โดยระลึกเสมอวา่ปัญหามีไวใ้หแ้ก้   ไม่ใช่มี
ไวใ้หบ้่น   โดยปรึกษากบัเพือนครู   ผูบ้ริหาร   และยดึหลกัการทางวทิยาศาสตร์และศาสนาเป็น
แนวทางแก ้

4) ครูตอ้งเป็นผูเ้ฝ้าระวงัสุขภาพของตน   ดูแลสุขภาพ   โภชนาการ   และ
ออกกาํลงักายสมาํเสมอ   ใหมี้ความพร้อมทงัดา้นร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา   และ
สุนทรีย ์ และระลึกเสมอวา่  จิตใจทีดีอยูใ่นร่างกายทีสมบูรณ์ 

5) ครูตอ้งปฏิบติัเป็นตวัอยา่งทีดีต่อศิษย์   ทงัเรืองส่วนตวั   การเรียนรู้   
คุณธรรม  แสดงใหน้กัเรียนเห็นวา่  ครูเอาใจใส่ต่อพวกเขาอยา่งจริงใจ   ครูดีมีคุณภาพ   ครูทีสอนดี  
มีความรอบรู้   มีความรู้ในวชิาการลึก   มีอารมณ์ขนั   เอาใจใส่ ต่อนกัเรียนดี   พฒันาตนเอง   และมี
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนดี 

และนอกจากนี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ไดเ้สนอบทบาทของครูวา่  ครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบหนึงทีสาํคญัในการจดั
การศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จดว้ยดี เพราะการจดัการศึกษาทียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นนั กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
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สามารถพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ในการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนจึงควรมีบทบาท ( 2553: 86-87)  
ดงันี 

1) ศึกษา ทาํความเขา้ใจเอกสาร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 และออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

2) จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ ความรู้ ทกัษะ
กระบวนการตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

3) ศึกษาวเิคราะห์ ผูเ้รียน เป็นรายบุคคล พร้อมนาํขอ้มูลมาใชใ้นการ
ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ความแตกต่างของ
ผูเ้รียน และพฒันาการทางสมองเพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 

4) จดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดว้ยวธีิทีหลากหลายเพือ
บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 

5) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกโรงเรียนให้
เอือต่อการเรียนรู้ 

6) จดัเตรียมสือการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถิน เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

7) ประเมินผล การเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ อยา่งหลากหลาย 
ทงันี มุ่งเนน้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นสาํคญั และนอกจากนีแลว้ควรเนน้การมี
ส่วนร่วมของผูเ้รียนและผูป้กครอง ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวชิาและพฒันาการ
ของผูเ้รียน 

8) นาํผลการประเมินผูเ้รียนมาใชเ้พือสอนซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

ตลอดจนปรับปรุงการจดักิจกรรมการสอนของตนเองอยา่งเป็นระบบ 

9) ใชก้ระบวนการวจิยัในชนัเรียน เพือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบและต่อเนือง 

อยา่งไรก็ตาม การจดัการเรียนรู้ของผูส้อนจะบรรลุผลไดดี้เพียงใด ขึนอยู่
กบัปัจจยัอืนๆ อีกหลายประการ เช่น ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู การแสวงหาความรู้ การใช้
หลกัจิตวทิยา และทีสาํคญัคือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 

จากทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับครูและบทบาทของครูผูส้อนดงักล่าว ครูผูส้อน
ควรนาํไปปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้



115 

เตม็ตามศกัยภาพ  ซึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และเหมาะสมในยคุศตวรรษที 21  

5.3.2 การกาํหนดสมรรถนะของครูไทย 
ในปัจจุบนั หน่วยงานในสังกดั กระทรวงศึกษาธิการ ทีมีส่วนเกียวขอ้งในการ

กาํหนดสมรรถนะของครูไทย ประกอบ 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  
1) สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกั งาน เลขาธิการคุรุสภา เป็นผูก้าํหนด

มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาสาํหรับผูที้จะเขา้สู่วชิาชีพครู  
2) สถาบนัพฒันา ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) เป็น

ผูจ้ดัทาํแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
ใชป้ระเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทงัใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัใกลชิ้ดประเมิน 

3) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

เป็นผูก้าํหนดมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวทิยะฐานะของผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา สาย
งานสอน 

4) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (สพฐ.) เป็นผูด้าํเนินการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ภายใตโ้ครงการไทยเขม็แขง็  ในเรืองของการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ :กิจกรรมจดัระบบ
พฒันาครูเชิงคุณภาพเพือการพฒันาครูรายบุคคล  

แต่ละหน่วยงานมีส่วนเกียวขอ้งกบัการกาํหนดสมรรถนะครูไว้ ดงันี 

สํานักมาตรฐานวชิาชีพ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกั งาน เลขาธิการคุรุสภา เป็นผูก้าํหนดมาตรฐาน

วชิาชีพทางการศึกษาสาํหรับผูที้จะเขา้สู่วชิาชีพครู  โดยกาํหนดความหมายและองคป์ระกอบของ
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548ก: 40) ไวด้งันี 

มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา คือ ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพที
พึงประสงคใ์นการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตาม  เพือใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวชิาชีพ  สามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาใหแ้ก่
ผูรั้บบริการจากวชิาชีพไดว้า่เป็นบริการทีมีคุณภาพ ตอบสังคมไดว้า่  การทีกฎหมายใหค้วามสาํคญั
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กบัวชิาชีพทางการศึกษา  และกาํหนดใหเ้ป็นวชิาชีพควบคุมนนั  เนืองจากเป็นวชิาชีพทีมี
ลกัษณะเฉพาะ  ตอ้งใชค้วามรู้  ทกัษะ และความเชียวชาญในการประกอบวชิาชีพ 

ตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49  

สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ  สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา  ไดก้าํหนดมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาไว้  
3 ดา้น  ประกอบดว้ย   

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  หมายถึง  ขอ้กาํหนดเกียวกบั
ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  ซึงผูต้อ้งการประกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาตอ้งมีเพียงพอทีสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพได ้

2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะหรือการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน  ซึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติั
ตาม  เพือใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  รวมทงัตอ้ง
ฝึกฝนใหมี้ทกัษะหรือความชาํนาญสูงขึนอยา่งต่อเนือง 

3) มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายถึง  จรรยาบรรณของวชิาชีพทีกาํหนดขึน  เป็น
แบบแผนในการประพฤติตน  ซึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม  เพือรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ  ชือเสียง  และฐานะของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นทีเชือถือศรัทธา
แก่ผูรั้บบริการและสังคม อนัจะนาํมาซึงเกียรติและศกัดิศรีแห่งวชิาชีพ 

ซึงมีรายละเอียดของมาตรฐานทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพของครู 

1.1) มาตรฐานความรู้ของครู   มีคุณวฒิุไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือคุณวฒิุอืนที คุรุสภา รับรอง  ประกอบดว้ยมาตรฐานความรู้ 9 ดา้น (สาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548ข: 8-13)  ดงัต่อไปนี 

1.1.1) ด้านภาษาและเทคโนโลยสํีาหรับครู   
สาระความรู้ 

- ภาษาไทยสาํหรับครู  

- ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอืนๆ สาํหรับครู       

- เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับครู 
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สมรรถนะ 

- สามารถใชท้กัษะในการฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขียนภาษาไทย  
เพือการสือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

- สามารถใชท้กัษะในการฟัง  การพดู   การอ่าน  การเขียน
ภาษาองักฤษ  หรือภาษาต่างประเทศอืนๆ  เพือการสือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

- สามารถใชค้อมพิวเตอร์ขนัพืนฐาน 

1.1.2) ด้านการพฒันาหลกัสูตร   
สาระความรู้ 

- ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  

- ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย  

- วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย  

- ทฤษฎีหลกัสูตร  

- การพฒันาหลกัสูตร  

- มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตร  

- การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    

- ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร 

สมรรถนะ 

- สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร   
- สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 

- สามารถประเมินหลกัสูตรได ้ทงัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร   
- สามารถจดัทาํหลกัสูตร 

1.1.3) ด้านการจัดการเรียนรู้   
สาระความรู้ 

- ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  

- รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

- การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

- การบูรณาการเนือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

- การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  

- เทคนิค และวทิยาการจดัการเรียนรู้  
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- การใชแ้ละการผลิตสือและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้      

- การจดัการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั   

- การประเมินผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะ 

- สามารถนาํประมวลรายวชิามาจดัทาํแผนการเรียนรู้รายภาคและ
ตลอดภาค   

- สามารถออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน   
- สามารถเลือกใช ้ พฒันาและสร้างสืออุปกรณ์ทีส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียน   
- สามารถจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจาํแนก

ระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 

1.1.4) ด้านจิตวทิยาสําหรับครู   
สาระความรู้ 

- จิตวทิยาพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัพฒันาการมนุษย  ์ 

- จิตวทิยาการศึกษา  
- จิตวทิยาการแนะแนวและใหค้าํปรึกษา 

สมรรถนะ 
- เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน   
- สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน 

- สามารถใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติทีดีขึน   
- สามารถส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

1.1.5) ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา   
สาระความรู้ 

- หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  
- การสร้างและการใชเ้ครืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา  
- การประเมินตามสภาพจริง  
- การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  
- การประเมินภาคปฏิบติั  
- การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 
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สมรรถนะ 
- สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง   
- สามารถนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้

และหลกัสูตร 

1.1.6) ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียน   
สาระความรู้ 

- ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ  

- ภาวะผูน้าํทางการศึกษา  

- การคิดอยา่งเป็นระบบ  

- การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร  

- มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์ร  

- การติดต่อสือสารในองคก์ร     

- การบริหารจดัการชนัเรียน  

- การประกนัคุณภาพการศึกษา  
- การทาํงานเป็นทีม  

- การจดัทาํโครงงานทางวชิาการ  

- การจดัโครงการฝึกอาชีพ  

- การจดัโครงการและกิจกรรมเพือพฒันา 
- การจดัระบบสารสนเทศเพือการบริหารจดัการ   

- การศึกษาเพือพฒันาชุมชน 

สมรรถนะ 

- มีภาวะผูน้าํ   
- สามารถบริหารจดัการในชนัเรียน 

- สามารถสือสารไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   
- สามารถในการประสานประโยชน์   
- สามารถนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ 
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1.1.7) ด้านการวจัิยทางการศึกษา   
สาระความรู้ 

- ทฤษฎีการวจิยั  

- รูปแบบการวจิยั  

- การออกแบบการวจิยั  

- กระบวนการวจิยั  

- สถิติเพือการวจิยั  

- การวจิยัในชนัเรียน  

- การฝึกปฏิบติัการวจิยั  

- การนาํเสนอผลงานวจิยั  

- การคน้ควา้ ศึกษางานวจิยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้   

- การใชก้ระบวนการวจิยัในการแกปั้ญหา  

- การเสนอโครงการเพือทาํวจิยั 

สมรรถนะ 

- สามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

- สามารถทาํวจิยัเพือพฒันาการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียน 

1.1.8) ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
สาระความรู้ 

- แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยี   และนวตักรรมการศึกษาทีส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้  

- เทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

- การวเิคราะห์ปัญหาทีเกิดจากการใชน้วตักรรมเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ  

- แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  

- การออกแบบ การสร้าง การนาํไปใช ้การประเมินและการปรับปรุง
นวตักรรม 

สมรรถนะ 
- สามารถเลือกใช ้ออกแบบสร้าง  และปรับปรุงนวตักรรมเพือให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี   
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- สามารถพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ทีดี   

- สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายเพือส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

1.1.9) ด้านความเป็นครู   
สาระความรู้ 

- ความสาํคญัของวชิาชีพครู  บทบาท  หนา้ที  ภาระงานของครู  

- พฒันาการของวชิาชีพครู  

- คุณลกัษณะของครูทีดี  

- การสร้างทศันคติทีดีต่อวชิาชีพครู  

- การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  

- การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

- เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู  

- จรรยาบรรณของวชิาชีพครู  

- กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา 
สมรรถนะ 

- รัก  เมตตา  และปรารถนาดีต่อผูเ้รียน   
- อดทนและรับผดิชอบ   
- เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูน้าํทางวชิาการ   
- มีวสิัยทศัน์   ศรัทธาในวชิาชีพครู   ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพครู 

 

1.2) มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพของครู   

ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษา
เป็นเวลา  1 ปี  และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์   วธีิการ  และเงือนไขที
คณะกรรมการคุรุสภากาํหนด  (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548ข: 14-16) ดงันี 
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1.2.1) การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน   
สาระการฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 

- การบูรณาการความรู้ทงัหมดมาใชใ้นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ในสถานศึกษา  

- ฝึกปฏิบติัการวางแผนการศึกษาผูเ้รียน  โดยการสังเกต  สัมภาษณ์ 

รวบรวมขอ้มูลและนาํเสนอผลการศึกษา 
- มีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูต ร 

รวมทงัการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 

- ฝึกการจดัทาํแผนการเรียนรู้ร่วมกบัสถานศึกษา   

- ฝึกปฏิบติัการดาํเนินการจดักิจกรรมเกียวกบัการจดัการเรียนรู้  โดย
เขา้ไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  

- การจดัทาํโครงงานทางวชิาการ 

สมรรถนะ 

- สามารถศึกษาและแยกแยะผูเ้รียนไดต้ามความแตกต่างของผูเ้รียน   
- สามารถจดัทาํแผนการเรียนรู้   
- สามารถฝึกปฏิบติัการสอน  ตงัแต่การจดัทาํแผนการสอน  

ปฏิบติัการสอนประเมินผลและปรับปรุง   
- สามารถจดัทาํโครงงานทางวชิาการ 

1.2.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ
สาระการฝึกทกัษะ  

- การบูรณาการความรู้ทงัหมดมาใชใ้นการปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา  

- การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

- การจดักระบวนการเรียนรู้  

- การเลือกใช ้การผลิตสือและนวตักรรมทีสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้  

- การใชเ้ทคนิคและยทุธวธีิในการจดัการเรียนรู้  

- การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

- การทาํวจิยัในชนัเรียนเพือพฒันาผูเ้รียน  



123 

- การนาํผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน  

- การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้  

- การสัมมนาทางการศึกษา 
สมรรถนะ 

- สามารถจดัการเรียนรู้ในสาขาวชิาชีพเฉพาะ   
- สามารถประเมิน   ปรับปรุง   และพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 

- สามารถทาํวจิยัในชนัเรียนเพือพฒันาผูเ้รียน   
- สามารถจดัทาํรายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน 

2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

มาตรฐานการปฏิบติังาน ของครู ประกอบดว้ย 12 มาตรฐาน  (สาํนกังานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2548ข: 16-19) ดงันี 

มาตรฐานท ี1  ปฏิบัติกจิกรรมทางวชิาการเกยีวกบัการพฒันาวชิาชีพครูอยู่เสมอ  

การปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู  หมายถึง    

การศึกษาคน้ควา้เพือพฒันาตนเอง   การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ   และการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
วชิาการทีองคก์ารหรือหน่วยงาน   หรือสมาคมจดัขึน  เช่น การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  และ
การประชุมปฏิบติัการ เป็นตน้  ทงันีตอ้งมีผลงานหรือรายงานทีปรากฏชดัเจน  

มาตรฐานท ี2  ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลทจีะเกดิแก่ผู้เรียน  

การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดกบัผูเ้รียน  หมายถึง 

การเลือกอยา่งชาญฉลาดดว้ยความรักและหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันนั ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอืนๆ ครูตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ทีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั  

มาตรฐานท ี3  มุ่งมันพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

การมุ่งมนัพฒันาผูเ้รียน   หมายถึง การใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ
ของครูทีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหม้ากทีสุดตามความถนดั   ความสนใจ   ความตอ้งการ  โดย
วเิคราะห์วนิิจฉยัปัญหา  ความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูเ้รียน   ปรับเปลียนวธีิการสอนทีจะใหไ้ดผ้ลดี
กวา่เดิมรวมทงัการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ  ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 
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มาตรฐานท ี4  พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกดิผลจริง  

การพฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง   หมายถึง   การเลือกใช้  
ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน  บนัทึกการสอน  หรือ เตรียมการสอนในลกัษณะอืนๆ  ทีสามารถ
นาํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้  

มาตรฐานที 5  พฒันาสือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

การพฒันาสือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ   หมายถึง  การ
ประดิษฐคิ์ดคน้   ผลิตเลือกใช้   ปรับปรุงเครืองมืออุปกรณ์   เอกสารสิงพิมพ์   เทคนิควธีิการต่างๆ  

เพือใหผู้เ้รียนบรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้  

มาตรฐานที 6  จัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรทเีกดิแก่ผู้เรียน  

การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรทีเกิดแก่ผูเ้รียน หมายถึง การจดัการเรียน
การสอนทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการแสวงหาความ รู้ ตามสภาพความแตกต่างของ
บุคคลดว้ยการปฏิบติัจริง  และสรุปความรู้ทงัหลายไดด้ว้ยตนเอง ก่อใหเ้กิดค่านิยมและนิสัยในการ
ปฏิบติัจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 

มาตรฐานท ี7  รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  

การรายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ  หมายถึง การรายงาน
ผลการพฒันาผูเ้รียนทีเกิดจากการปฏิบติัการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมสาเหตุปัจจยั  และการ
ดาํเนินงานทีเกียวขอ้ง  โดยครูนาํเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด  ดงันี  

1) ปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียนทีตอ้งไดรั้บการพฒันา และเป้าหมายของการ
พฒันาผูเ้รียน  

2) เทคนิค  วธีิการ  หรือนวตักรรมการเรียนการสอนทีนาํมาใชเ้พือการพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียน  และขนัตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนนัๆ  

3) ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวธีิการทีกาํหนดทีเกิดกบัผูเ้รียน  

4) ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ  ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดี
ยงิขึน 

มาตรฐานท ี8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทดีีแก่ผู้เรียน  

การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน หมายถึง การแสดงออก  การประพฤติ
และปฏิบติัในดา้นบุคลิกภาพทวัไป   การแต่งกาย   กิริยา  วาจา และจริยธรรมทีเหมาะสมกบัความ
เป็นครูอยา่งสมาํเสมอ ทีทาํใหผู้เ้รียนเลือมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอยา่ง  
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มาตรฐานท ี9  ร่วมมือกบัผู้อนืในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

การร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์   หมายถึง  การตระหนกัถึง
ความสาํคญั   รับฟังความคิดเห็น   ยอมรับในความรู้ความสามารถ   ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ของเพือนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา   และร่วม
รับผลทีเกิดขึนจากการกระทาํนนั  

มาตรฐานท ี10  ร่วมมือกบัผู้อนืในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  

การร่วมมือกบัผูอื้นในชุมชนอยา่งสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนกัถึง
ความสาํคญั   รับฟังความคิดเห็น   ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอืนในชุมชน   และ
ร่วมมือปฏิบติังานเพือพฒันางานของสถานศึกษา  ใหชุ้มชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึงกนั
และกนั  และปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ  

มาตรฐานท ี11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพฒันา  
การแสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา   หมายถึง  การคน้หา   สังเกต  

จดจาํ  และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น   โดยเฉพาะสารสนเทศ
เกียวกบัวชิาชีพครู   สามารถวเิคราะห์   วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล   และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหา   

พฒันาตนเอง  พฒันางาน  และพฒันาสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

มาตรฐานที 12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

การสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์  หมายถึง  การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาํเอาปัญหาหรือความจาํเป็นในการพฒันาต่างๆ   ทีเกิดขึนในการเรียน  

และการจดักิจกรรมอืนๆ ในโรงเรียนมากาํหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้  เพือนาํไปสู่การพฒันาของ
ผูเ้รียนทีถาวร  เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของครูอีกแบบหนึงทีจะนาํเอาวกิฤติต่างๆ  มาเป็น
โอกาสในการพฒันา   ครูจาํเป็นตอ้งมองมุมต่างๆ  ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการ
พฒันา กาํหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของผูเ้รียน   ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์
ต่างๆ ได ้  กลา้ทีจะเผชิญปัญหาต่างๆ  มีสติในการแกปั้ญหา   มิไดต้อบสนองปัญหาต่างๆ   ดว้ย
อารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั   ครูสามารถมองหกัมุมในทุกๆ  โอกาส  มองเห็นแนวทางทีนาํสู่ผล
กา้วหนา้ของผูเ้รียน 

3) มาตรฐานการปฏิบัติตนของครู 

มาตรฐานการปฏิบติั ตนของครู  (สาํนกังานเลขาธิการ คุรุสภา, 2548ข: 19-20) มี
ดงันี 
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จรรยาบรรณต่อตนเอง  

1.1) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีวนิยัในตนเอง  พฒันาตนเองดา้น
วิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวสิัยทศัน์  ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และ
การเมืองอยูเ่สมอ   

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  

1.2) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก  ศรัทธา  ซือสัตยสุ์จริต  และ
รับผดิชอบต่อวชิาชีพ  เป็นสมาชิกทีดีขององคก์รวชิาชีพ  

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

1.3) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก  เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ทีโดยเสมอหนา้ 
1.4) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้   ทกัษะ และ

นิสัยทีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย์  และผูรั้บบริการ  ตามบทบาทหนา้ทีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความ
บริสุทธิใจ  

1.5) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  

ทงัทางกาย  วาจา และจิตใจ  

1.6) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความ
เจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ   

1.7) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค 
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ทีโดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ  

1.8) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนัอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยยดึมนัในระบบคุณธรรม  สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ   

จรรยาบรรณต่อสังคม  

1.9) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบติัตน  เป็นผูน้าํในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ   สังคม  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม   ภูมิปัญญา  สิงแวดลอ้ม  รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยดึมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์  

ทรงเป็นประมุข 
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สถาบันพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) 
สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (2549) ไดก้าํหนดสมรรถนะ

ครูทีจะใชใ้นการประเมินการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาไว ้3 ประเภท ดงันี 

1) สมรรถนะหลกั  (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วมทีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนตอ้งมี ประกอบดว้ยสมรรถนะ 4 ดา้น คือ  

1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ   ไดแ้ก่  ความ สามารถใน การวางแผน ปฎิบติังาน 
ความสามารถในการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติังาน 

1.2) การบริการทีดี  ไดแ้ก่  ความ สามารถในการสร้างระบบ บริการ  และ
ความสามารถในการใหบ้ริการ 

1.3) การพฒันาตนเอง  ไดแ้ก่ ความสามารถในการวเิคราะห์ตนเอง  
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพือการสือสาร ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพือการแสวงหา
ความรู้ ความสามารถในการติดตามความเคลือนไหวทางวชิาการและวชิาชีพ และความสามารถในการ
ประมวลความรู้และนาํความรู้ไปใช้ 

1.4) การทาํงานเป็นทีม  ไดแ้ก่  ความสามารถในการวางแผนเพือการ
ปฏิบติังานเป็นทีมและความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกนั 

2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)  ประกอบดว้ยสมรรถนะ  

5 ดา้น คือ  
2.1) การจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร

ความสามารถในเนือหาสาระทีสอน  ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  ความสามารถในการใชแ้ละพฒันานวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือการจดัการเรียนรู้ 
ความสามารถในการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2) การพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวติ  สุขภาพกายและสุขภาพจิต   ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตย   ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย  และความสามารถ ในการ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

2.3) การบริหารจดัการชนัเรียน ไดแ้ก่ ความสามารถในการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้  ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชนัเรียน/ประจาํวชิา
ความสามารถในการกาํกบัดูแลชนัเรียน 



128 

2.4) การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยั ไดแ้ก่ ความสามารถในการวเิคราะห์
สภาพปัญหา จุดแขง็จุดอ่อนของสถานศึกษา และวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้  ความสามารถใน
การสังเคราะห์  เช่น จดัทาํแผนหรือโครงการเพือการจดัการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทงัภายใน
และระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้  ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการ  ความสามารถใน
การวจิยั 

2.5) การสร้างความร่วมมือกบัชุมชน  ไดแ้ก่ ความสามารถในการนาํชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา  ความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

3) วนัิย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  เป็นคุณลกัษณะร่วมทีครู
และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งยดึถือเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั ดงันี 

3.1) การมีวนิยั ไดแ้ก่  การควบคุมตนเอง การปฏิบติัตนตามกติกาของสังคม 

3.2) การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี  ไดแ้ก่ การเป็นแบบอยา่งทีดี
ทางกาย การเป็นแบบอยา่งทีดีทางวาจา การเป็นแบบอยา่งทีดีในดา้นจิตใจ 

3.3) การดาํรงชีวติอยา่งเหมาะสม  ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามปรัชญาและแผนการ
ดาํเนินชีวติทีถูกตอ้งดีงาม  เหมาะสมกบัฐานะ  หลีกเลียงจากอบายมุข  การรักษาสิทธิของตนเอง  
และไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น การมีความเอือเฟือเผอืแผ ่และไม่เบียดเบียนผูอื้น  

3.4 ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ  ไดแ้ก่ การยดึมนัในการยกยอ่งชืนชม
บุคคลทีประสบความสาํเร็จในวชิาชีพ  ปกป้องเกียรติภูมิ  เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อ
วชิาชีพ และพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

3.5) ความรับผดิชอบในวชิาชีพ  ไดแ้ก่ ก ารปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ที  

ยอมรับผลจากการกระทาํของตนเองในการปฏิบติัหนา้ที   และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  อุปสรรคที
เกิดขึนในวชิาชีพ  และมุ่งมนัพฒันาวชิาชีพใหก้า้วหนา้ 

 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548)  ได้

กาํหนดเกณฑก์ารเลือนตาํแหน่งหรือวทิยะฐานะทุก ตาํแหน่ง  ไดแ้ก่  ครูผูช่้วย  ครู  ครูชาํนาญการ  
ครูชาํนาญการพิเศษ  ครูเชียวชาญ  และครูเชียวชาญพิเศษ ไว้ วา่ จะตอ้งมีการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานของครูตามสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํสายงาน โดยสมรรถนะหลกัจะตอ้ง
ประเมินทุกวทิยฐานะและทุกสายงาน  ส่วนสมรรถนะประจาํสายงานมีการประเมินแตกต่างกนัใน
แต่ละสายงาน ซึงสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจาํสายงาน มีดงันี 
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1) สมรรถนะหลกั  (Core  Competency)  ประกอบดว้ย 
1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ  ไดแ้ก่  ความมุ่งมนัในการปฏิบติังานในหนา้ทีใหมี้

คุณภาพ  ถูกตอ้ง ครบถว้น  สมบูรณ์  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ และมีการพฒันาผลงานใหมี้
คุณภาพอยา่งต่อเนือง 

1.2) การบริการทีดี  ไดแ้ก่  ความตงัใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้
ประสิทธิภาพ  เพือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

1.3) การพฒันาตนเอง ไดแ้ก่  การศึกษา  คน้ควา้  หาความรู้  ติดตามองค์
ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในวงวชิาการและวชิาชีพ  เพือพฒันาตนเองและพฒันางาน 

1.4) การทาํงานเป็นทีม  ไดแ้ก่  การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุน  
เสริมแรง  ใหก้าํลงัใจ  แก่เพือนร่วมงาน  การปรับตวัเขา้กบับุคคลอืน  แสดงบทบาทผูน้าํ หรือผู ้
ตาม  ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) สมรรถนะประจําสายงาน  ประกอบดว้ย 

2.1) การวเิคราะห์และสังเคราะห์ ไดแ้ก่ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ
สิงต่างๆ แลว้แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย  ตามหลกัการหรือกฎเกณฑที์กาํหนด  สามารถรวบรวมสิง
ต่างๆ  จดัทาํอยา่งเป็นระบบ  เพือแกปั้ญหาหรือพฒันางาน รวมทงัสามารถวเิคราะห์องคก์ารหรือ
งานในภาพรวมและดาํเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

2.2) ก ารออกแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มีความรู้ ความเขา้ใจเรืองการออกแบบ
การเรียนรู้  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  การนาํผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ 

2.3) การพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม และ   
จริยธรรม  การพฒันา  ทกัษะ  ชีวติ  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย  
ความภูมิใจในความเป็นไทย  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.4) การบริหารจดัการชนัเรียน ไดแ้ก่  ความสามารถในการจดับรรยากาศ
การจดัการเรียนรู้   การจดัการขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชนั /ประจาํวชิา  การกาํกบัดูแล
ชนัเรียน/ประจาํวชิา ต่างๆ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพนืฐาน (สพฐ.) 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานไดด้าํเนินการประเมินสมรรถนะใน

การปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
ซึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใตโ้ครงการไทยเขม็แขง็  ในเรือง
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ของการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ : กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพือการพฒันาครู
รายบุคคล   โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อนนนั   มีรายละเอียดของการ
ประเมิน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2553: 24-25) ดงัต่อไปนี 

1) วตัถุประสงค์ในการประเมินสมรรถนะครู 

เพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดกรอบการพฒันา
สมรรถนะครูตามนโยบายพฒันาครูทงัระบบ 

2) กรอบความคิดของการสร้างแบบประเมินสมรรถนะครู 
แบบประเมินสมรรถนะครูทีพฒันาขึน มีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ 

McClelland นกัจิตวทิยาของมหาวทิยาลยั Harvard ทีอธิบายไวว้า่ “สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะของ
บุคคลเกียวกบัผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความรู้ ( Knowledge) ทกัษะ (Skills) ความสามารถ 
(Ability) และคุณลกัษณะอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน ( Other Characteristics) และเป็น
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีทาํใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานไดผ้ลงานทีโดดเด่นกวา่คนอืนๆ 
ในสถานการณ์ทีหลากหลาย ซึงเกิดจากแรงผลกัดนัเบืองลึก ( Motives) อุปนิสัย ( Traits) 
ภาพลกัษณ์ภายใน ( Self-image) และบทบาททีแสดงออกต่อสังคม ( Social role) ทีแตกต่างกนัทาํ
ใหแ้สดงพฤติกรรมการทาํงานทีต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน โดยส่งเสริม
สนบัสนุนใหส่้วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาํเร็จดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพือใหเ้กิดผลสัมฤทธิต่อความสาํเร็จของส่วนราชการ  

การกาํหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐานไดด้าํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการกาํหนดความตอ้งการการพฒันา
สมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบเพือประเมินสมรรถนะ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ : กิจกรรม
จดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพือการพฒันาครูรายบุคคล ซึงคณะทาํงานประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก ์นกัวชิาการศึกษา ผูบ้ริหาร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และผูท้รงคุณวฒิุ
จากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดร่้วมกนัพิจารณาและกาํหนดสมรรถนะครู สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน โดยการวเิคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู อนัประกอบดว้ย เจตคติ ค่านิยม 
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานตามภารกิจงานในสถานศึกษา จาก
แบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูส้อน ทีหน่วยงานต่างๆ  ไดจ้ดัทาํไว ้ไดแ้ก่ แบบ
ประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) เพือใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและ
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เลือนวทิยฐานะ ของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
มาตรฐานวชิาชีพครู ของสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) นอกจากนียงัศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสมรรถนะทีจาํเป็นในการปฏิบติังานของ
ครูผูส้อน ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จากการสังเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ สมรรถนะครู 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจาํ
สายงาน  ดงันี 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
1) การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน 
2) การบริการทีดี 
3) การพฒันาตนเอง 
4) การทาํงานเป็นทีม 

5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 6  สมรรถนะ คือ  
1) การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
2) การพฒันาผูเ้รียน 

3) การบริหารจดัการชนัเรียน   

4) การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพือพฒันาผูเ้รียน 

5) ภาวะผูน้าํครู 

6) การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพือการจดัการ
เรียนรู้ 

สมรรถนะครู ทีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานใชใ้นการประเมิน 
ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจาํสายงาน 6 สมรรถนะ  ซึงมี
รายละเอียด (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,  2553: 25-38) ดงัต่อไปนี 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

สมรรถนะท ี1 การมุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation)  
หมายถึง ความมุ่งมนัในการปฏิบติังานในหนา้ทีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น

สมบูรณ์ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์โดยมีการวางแผน กาํหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงานอยา่งต่อเนือง 
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ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี1  มี 4 รายการ ไดแ้ก่ 

1) ความสามารถในการวางแผนการกาํหนดเป้าหมาย การวเิคราะห์ สังเคราะห์รกิจ
งาน 

2) ความมุ่งมนัในการปฏิบติัหนา้ทีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

3) ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

4) ความสามารถในการพฒันาการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนืองเพือให้
งานประสบความสาํเร็จ 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี1  มี 9 รายการ ไดแ้ก่ 

1) วเิคราะห์ภารกิจงานเพือวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  

2) กาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานทุกภาคเรียน 

3) กาํหนดแผนการปฏิบติังานอยา่งเป็นขนัตอน 

4) ใฝ่เรียนรู้เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

5) ริเริมสร้างสรรคใ์นการพฒันาการจดัการเรียนรู้  

6) แสวงหาความรู้ทีเกียวกบัวชิาชีพใหม่ๆ เพือการพฒันาตนเอง 

7) ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

8) ใชผ้ลการประเมินการปฏิบติังานมาใชป้รับปรุง/พฒันาการทาํงานใหดี้ยงิขึน 

9) พฒันาการปฏิบติังานเพือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

สมรรถนะท ี2 การบริการทดีี (Service Mind)  

หมายถึง  ความตงัใจและความเตม็ใจในการใหบ้ริการ และการปรับปรุงระบบบริการ
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเนือง เพือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี2  มี 2 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) ความตงัใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 

2) การปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี2  มี 7 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) ใหบ้ริการดว้ยความยมิแยม้ เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผูม้ารับบริการ 

2) ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ทนัใจ ไม่ล่าชา้ 
3) ใหบ้ริการอยา่งมีความเคารพยกยอ่ง อ่อนนอ้มใหเ้กียรติผูรั้บบริการ 

4) ใหบ้ริการดว้ยความมุ่งมนั ตงัใจและเตม็อกเตม็ใจ 
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5) ช่วยแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียน และผูป้กครองหรือผูม้าขอรับบริการ 

6) ใหบ้ริการโดยยดึความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็นหลกั  

7) ใหบ้ริการเกินความคาดหวงั แมต้อ้งใชเ้วลา หรือความพยายามอยา่งมาก 

สมรรถนะท ี3 การพฒันาตนเอง (Self- Development)  

หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตามและแลกเปลียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ทางวชิาการและวชิาชีพ มีการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม เพือพฒันาตนเอง และพฒันางาน  

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี3  มี 3 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 

2) การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพ  

3) การแลกเปลียนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี3  มี 7 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) ศึกษาคน้ควา้หาความรู้  มุ่งมนั  และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการที
หลากหลาย 

2) วเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเนือง 

3) ศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการเพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4) แลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันาตนเองทุกครังทีมีโอกาส 

5) เขา้รับการอบรมเพือพฒันาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อยา่งต่อเนือง 

6) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่ผูอื้น 

7) มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพือการพฒันาตนเองทงัในและนอกสถานศึกษา 

สมรรถนะท ี4 การทาํงานเป็นทมี (Team Work)  

หมายถึง  การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนเสริมแรงใหก้าํลงัใจแก่เพือน
ร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอื้นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น เพือสร้างและดาํรงสัมพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพือ
พฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี4  มี 5 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือและสนบัสนุนเพือนร่วมงาน 

2) การเสริมแรงใหก้าํลงัใจเพือนร่วมงาน 

3) การปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย 

4) การแสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้าม 
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5) การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอื้นในการพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี4  มี 8 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) สร้างสัมพนัธภาพทีดีในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

2) ทาํงานร่วมกบัผูอื้นตามบทบาทหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3) ช่วยเหลือเพือนร่วมงานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

4) ใหเ้กียรติ ยกยอ่งชมเชย ใหก้าํลงัใจแก่เพือนร่วมงานในโอกาสทีเหมาะสม 

5) มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบับุคคล /กลุ่มบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทงัภายใน
และภายนอก สถานศึกษา และในทุกสถานการณ์ 

6) แสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้หมาะสมในทุกโอกาส 

7) แลกเปลียน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 

8) ร่วมกบัเพือนร่วมงานในการสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดขึนใน
สถานศึกษา 

สมรรถนะท ี5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity)  

หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู เป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน และสังคม เพือสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู 

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี5  มี 4 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) ความรักและศรัทธาในวชิาชีพ 

2) มีวนิยั และความรับผดิชอบในวชิาชีพ 

3) การดาํรงชีวติอยา่งเหมาะสม 

4) การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 
รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี5  มี 10 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) ยดึมนัในอุดมการณ์ของวชิาชีพ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของวชิาชีพ 

2) เสียสละ อุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รวชิาชีพ 

3) ยกยอ่ง ชืนชมบุคคลทีประสบความสาํเร็จในวชิาชีพ 

4) ซือสัตยต่์อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใชจ่้ายและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียมประเพณี 

6) ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้หมาะสมกบั
สถานะของตน 
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7) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

8) เอือเฟือเผอืแผ ่ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผูอื้น 

9) มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน เพือนร่วมงานและผูรั้บบริการ 

10)  ปฏิบติัตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงานเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผล
สาํเร็จ 

สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะที  1 การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  (Curriculum and Learning 

Management)  

หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อยา่ง
สอดคลอ้งและเป็นระบบ   จดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใชแ้ละพฒันาสือนวตักรรม
เทคโนโลยี  และการวดั ประเมินผลการเรียนรู้ เพือพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี1  มี 5 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

2) ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 

3) การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

4) การใชแ้ละพฒันาสือนวตักรรมเทคโนโลยเีพือการจดัการเรียนรู้  

5) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี1  มี 12 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายสอดคลอ้งกบัวยั  ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ชุมชน 

2) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3) ใชรู้ปแบบ /เทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพือใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลกัษณะพึงประสงคแ์ละสมรรถนะของ
ผูเ้รียน 

5) ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 
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6) ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชนในการจดัการเรียนรู้ 

7) ใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยหีลากหลายและเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

8) ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตสือ/นวตักรรมทีใชใ้นการเรียนรู้ 

9) ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

10)  สร้างและนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

11)  วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 

12)  นาํผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

สมรรถนะท ี2 การพฒันาผู้เรียน (Student Development)  
หมายถึง  ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวติ 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี2  มี 4 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2) การพฒันาทกัษะชีวติ และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผูเ้รียน 

3) การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  ความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

4) การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี2  มี 11 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ในชนัเรียน 

2) จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรม 

3) จดัทาํโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4) จดักิจกรรมเพือพฒันาผูเ้รียนดา้นการดูแลตนเอง  มีทกัษะในการเรียนรู้  การทาํงาน  

การอยูร่่วมกนัในสังคมและรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง 

5) สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย  ความภูมิใจในความเป็นไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนใน
การจดัการเรียนรู้ 

6) จดัทาํโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็น
ไทย 
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7) ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคล  

8) นาํขอ้มูลนกัเรียนไปใชช่้วยเหลือ /พฒันาผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนรู้และปรับ
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

9) จดักิจกรรมเพือป้องกนัแกไ้ขปัญหา  และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหแ้ก่นกัเรียนอยา่ง
ทวัถึง 

10)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัค่านิยมทีดีงาม 

11)  ดูแลผูเ้รียนทุกคนอยา่งทวัถึง ทนัเหตุการณ์ 

สมรรถนะท ี3 การบริหารจัดการชันเรียน (Classroom Management)  

หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํ
ชนัเรียน/ประจาํวชิา การกาํกบัดูแลชนัเรียนรายชนั/รายวชิา เพือส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
และความปลอดภยัของผูเ้รียน   

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี3  มี 3 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) จดับรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

2) จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจาํชนัเรียน/ประจาํวชิา 

3) กาํกบัดูแลชนัเรียนรายชนั/รายวชิา 
รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี3  มี 8 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) จดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ 

2) ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

3) ตรวจสอบสิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใชแ้ละปลอดภยั 

4) จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจาํชนัเรียน
ครบถว้น เป็นปัจจุบนั 

5) นาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

6) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎ กติกา ขอ้ตกลงในชนัเรียน 

7) แกปั้ญหา/พฒันานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัโดยการสร้างวนิยัเชิงบวกในชนัเรียน 

8) ประเมินการกาํกบัดูแลชนัเรียน  และนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันา 
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สมรรถนะท ี4  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจัิยเพอืพฒันาผู้เรียน (Analysis & 

Synthesis & Classroom Research)  

หมายถึง  ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ แยกประเด็นเป็นส่วนยอ่ย รวบรวม 
ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งมีระบบและนาํไปใชใ้นการวจิยัเพือพฒันาผูเ้รียน รวมทงัสามารถ
วเิคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและดาํเนินการแกปั้ญหา เพือพฒันางานอยา่งเป็นระบบ 

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี4  มี 3 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) การวเิคราะห์ 

2) การสังเคราะห์ 

3) การวจิยัเพือพฒันาผูเ้รียน 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี4  มี 8 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) สาํรวจปัญหาเกียวกบันกัเรียนทีเกิดขึนในชนัเรียนเพือวางแผนการวจิยัเพือพฒันา
ผูเ้รียน 

2) วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาเกียวกบันกัเรียนทีเกิดขึนในชนัเรียนเพือกาํหนด
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาระบุสภาพปัจจุบนั 

3) รวบรวม  จาํแนกและจดักลุ่มของสภาพปัญหา  แนวคิดทฤษฎีและวธีิการแกไ้ข
ปัญหาเพือสะดวกต่อการนาํไปใช ้

4) มีการประมวลผลหรือสรุปขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาใน
ชนัเรียนโดยใชข้อ้มูลรอบดา้น 

5) มีการวเิคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ย  อุปสรรคและโอกาสความสาํเร็จของการวจิยัเพือ
แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในชนัเรียน 

6) จดัทาํแผนการวจิยั และดาํเนินกระบวนการวจิยั อยา่งเป็นระบบตามแผนดาํเนินการ
วจิยัทีกาํหนดไว ้

7) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชือถือของผลการวจิยัอยา่งเป็นระบบ 

8) มีการนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีศึกษาอืนๆ  ทีมีบริบทของปัญหาที
คลา้ยคลึงกนั 

สมรรถนะท ี5 ภาวะผู้นําครู (Teacher Leadership)  

หมายถึง  คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูทีแสดงถึงความเกียวขอ้งสัมพนัธ์ส่วน
บุคคล และการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัทงัภายในและภายนอกหอ้งเรียน ก่อใหเ้กิดพลงั
แห่งการเรียนรู้เพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
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ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี5  มี 5 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) วฒิุภาวะความเป็นผูใ้หญ่ทีเหมาะสมกบัความเป็นครู 

2) การสนทนาอยา่งสร้างสรรค์ 
3) การเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง 

4) การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง 

5) การมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิผูเ้รียน 

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี5  มี 12 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) เห็นคุณค่า ใหค้วามสาํคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเ้กียรติแก่ผูอื้น 

2) กระตุน้จูงใจ  ปรับเปลียนความคิดและการกระทาํของผูอื้นใหมี้ความผกูพนัและ
มุ่งมนัต่อเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั 

3) มีปฏิสัมพนัธ์ในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นโดยมุ่งเนน้การเรียนรู้  และการ
พฒันาวชิาชีพ 

4) มีทกัษะการฟัง  การพดู  และการตงัคาํถามเปิดใจกวา้ง  ยดืหยุน่  ยอมรับทศันะที
หลากหลายของผูอื้น เพือเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน 

5) ใหค้วามสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ  ทีเป็นปัจจุบนัโดยมีการวางแผนอยา่งมี
วสิัยทศัน์ซึงเชือมโยงกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของโรงเรียน 

6) ริเริมการปฏิบติัทีนาํไปสู่การเปลียนแปลงและการพฒันานวตักรรม 

7) กระตุน้ผูอื้นใหมี้การเรียนรู้  และความร่วมมือกนัในวงกวา้งเพือพฒันาผูเ้รียน  

สถานศึกษา และวชิาชีพ 

8) ปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นภายใตร้ะบบ/ขนัตอนทีเปลียนแปลงไปจากเดิมได ้

9) สนบัสนุนความคิดริเริมซึงเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของเพือนร่วมงาน  และมี
ส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมต่างๆ 

10)  ใชเ้ทคนิควธีิการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบติังานของตนเอง  

และผลการดาํเนินงานสถานศึกษา 
11)  กาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ทีทา้ทายความสามารถของตนเองตาม

สภาพจริงและปฏิบติัใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้

12)  ยอมรับขอ้มูลป้อนกลบัเกียวกบัความคาดหวงัดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก
ผูป้กครอง 
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สมรรถนะท ี 6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพอืการจัดการเรียนรู้  

(Relationship & Collaborative – Building for Learning Management)  

หมายถึง การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพนัธ์ทีดี และเครือข่ายกบัผูป้กครอง 
ชุมชน และองคก์รอืนๆ ทงัภาครัฐและเอกชน เพือสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชีของสมรรถนะท ี6  มี 2 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพือการจดัการเรียนรู้ 

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือการจดัการเรียนรู้  

รายการพฤติกรรมของสมรรถนะท ี6  มี 8 รายการ  ไดแ้ก่ 

1) มีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูป้กครองและชุมชนในการติดต่อสือสารเพือการจดัการเรียนรู้ 

2) ประสานงานกบัผูป้กครองและชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนืองตลอดปีการศึกษา 

3) เปิดโอกาสใหผู้ที้ส่วนเกียวขอ้งเขา้ร่วมวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ระดบัชนัเรียน 

4) เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มาแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งครู  ผูป้กครอง  ชุมชน  และองคก์รอืนๆ  ทงั
ภาครัฐและเอกชน ในการแลกเปลียนขอ้มูลสารสนเทศเพือการจดัการเรียนรู้ 

6) จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใหป้ราชญช์าวบา้นหรือภูมิปัญญาในทอ้งถินมีโอกาสเขา้มา
มีส่วนร่วม 

7) มีการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

8) มีการเสนอผลการจดัการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่างๆ  ของชุมชนเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนัในทุกภาคเรียน 

จากขอ้มูลดงักล่าว สรุปไดว้า่ การทีนกัวชิาการ ไดน้าํแนวคิดเรืองสมรรถนะมา
ประยกุตใ์ชใ้นการ พฒันาคุณภาพครู มากขึน  เพราะมีความ เชือวา่ เมือครูมีการพฒันาตนเองและ
พฒันางานดว้ยการนาํขนัตอนหรือกระบวนการวจิยัมาใชแ้ลว้  ก็จะส่งผลใหส้มรรถนะดา้นต่างๆ 
ของครูและบุคคลทางการศึกษา สูงขึน อนัจะนาํไปสู่ การพฒันา ศกัยภาพของตนเอง   การพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน และ ทาํใหมี้ ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ต่อไป  โดยมีการกาํหนด ระบบการพฒันา
สมรรถนะบุคคล ซึงมีการดาํเนินงานใน 3 ระยะทีต่อเนืองกนั คือ   ระยะท ี1 การจัดทาํรูปแบบ



141 

สมรรถนะ  (Competency Model)  ระยะที 2  การประเมินสมรรถนะ  (Competency Assessment) 
และ ระยะท ี3 การพฒันาสมรรถนะ  (Competency Developement)  สาํหรับการกาํหนดกรอบการ
ประเมินสมรรถนะครู ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนนั  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พนืฐาน  (สพฐ.) ได้ สร้างแบบประเมินสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตาม
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการวเิคราะห์  
สังเคราะห์สมรรถนะครู จากแบบประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูส้อนทีหน่วยงานต่างๆ
ไดจ้ดัทาํไว้  ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.)  

มาตรฐานวชิาชีพครู  สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา    สถาบนัพฒันาครู  คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา  (สค.บศ.)  และแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสมรรถนะทีจาํเป็นในการ
ปฎิบติังานของครูผูส้อน ซึงพบวา่ มีองค์ ประกอบ ของสมรรถนะในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้
ความสามารถ   ทกัษะ   เจตคติ  และค่านิยมสาํหรับการปฏิบติังานในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน โดย
แบ่งการประเมินสมรรถนะครูผูส้อนออกเป็น  2 ส่วน คือ สมรรถนะหลกั  และสมรรถนะประจาํ
สายงาน  และนาํผลการประเมิน ทีได้ไปใชใ้นการกาํหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะครูใหมี้
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพต่อไป 
 

6. เทคนิคการวจัิยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  
เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคการ

วจิยัที ดร.จุมพล พลูภทัรชีวนิ ประจาํภาควชิาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

เป็นผูเ้ริมพฒันาขึนในปี ค.ศ.1979 ในขณะทีกาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอกทีมหาวทิยาลยัมินนิโซตา้ 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก ดร.โรเบิร์ต บี เทกซเตอร์  (Robert B.Textor)  แห่งมหาวทิยาลยั
สแตนฟอร์ด ซึงเป็นผูพ้ฒันาเทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ EFR (Ethnographic Futures Research)  

และไดท้ดลองใช้ เทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ  EDFR นีเป็นครังแรกกบังานวจิยัเรือง Altemative 

Futures of Thai University: An EDFR Study ในปี ค.ศ.1982 ซึงต่อมาไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
Cultural and Educational Futures  เทคนิคการวจิยั EDFR ป็นการวจิยัอนาคต ( Futures Research) 

ทีพฒันาขึนโดยการผสมผสานระหวา่งเทคนิคการวจิยัแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 

และเดลฟาย (Delphi) เขา้ดว้ยกนั จึงรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดีของทงัสองเทคนิคไวด้ว้ยกนั การรวม
ขอ้ดีของทงัสองเทคนิคช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคเป็นอยา่งดี โดยมีความเชือพืนฐานเกียวกบั
อนาคต  จุดมุ่งหมายของการวจิยัอนาคต   และมีขอ้พิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งเทคนิค การวจิยั
แบบเดลฟาย  เทคนิคการวจิยัแบบ EFR  และเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (จุมพล พลูภทัรชีวนิ , 
2530: 46-47) ดงันี 
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ความเชือพนืฐานของนักอนาคตนิยม   
นกัอนาคตนิยมมีความเชือพืนฐานวา่ 
1. อนาคตเป็นเรืองทีมนุษยส์ามารถทาํการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

2. ความเชือของมนุษยเ์กียวกบัอนาคต  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ของเขา  

3. เชือวา่มนุษยส์ามารถจะควบคุมและสร้างอนาคตได ้ 

จุดมุ่งหมายของการวจัิยอนาคต 

จุดมุ่งหมายหลกัของการวจิยัอนาคตมิใช่อยูที่การทาํนายทีถูกตอ้ง  หากแต่อยูที่การ
สาํรวจและศึกษาแนวโนม้ทีเป็นไปไดห้รือน่าจะเป็นเรืองทีศึกษาใหม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได้  ทงัที
พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์เพือทีจะหาทางทาํใหแ้นวโนม้ทีพึงประสงคน์นัเกิดขึนและป้องกนั  

หรือขจดัแนวโนม้ทีไม่พึงประสงคใ์หห้มดไป  หรือหาทางทีจะเผชิญกบัแนวโนม้ทีไม่พึงประสงค์
นนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้หากวา่มนัจะเกิดขึนจริงอยา่งหลีกเลียงไม่ได้  ดงันนัขอ้มูลทีไดจ้ากการ
วจิยัอนาคตจะมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การกาํหนดนโยบาย  การตดัสินใจ ตลอดไป
จนถึงการกาํหนดยทุธวธีิ ( Strategies) และกลวธีิ ( Tactics) ทีจะนาํไปสู่การสร้างอนาคตทีพึง
ประสงค ์และการป้องกนัหรือขจดัอนาคตทีไม่พึงประสงค ์

เทคนิคการวจัิยแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) 

เดลฟายเป็นเทคนิคการทาํนายทีพฒันาขึนโดยนกัคิดนกัวจิยัของ Rand Corporation 

คือ Helmer, Dalkey และ Rescher เมือประมาณวา่สองศตวรรษมาแลว้  ในปัจจุบนัเดลฟายเป็น
เทคนิคการทาํนายทีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในเกือบทุกวงการไม่วา่ดา้นธุรกิจ  การเมือง 
การทหาร เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษาและดา้นอืนๆ  นอกจากเดลฟายเป็นเทคนิคการวจิยั
และการคาดการณ์อนาคตแลว้  เดลฟายยงัเป็นเทคนิคการสือสารระหวา่งกลุ่มผูเ้ชียวชาญ  ช่วยให้
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนไดรั้บข่าวสารและแลกเปลียนความเชียวชาญระหวา่งกนัโดยไม่มีการ
เผชิญหนา้กนัโดยตรงเช่นเดียวกบัการระดมสมอง (Brain Stroming) หรือการประชุมกลุ่มแบบอืน  ๆ 

เดลฟายรูปแบบเดิมมีลกัษณะเฉพาะ ต่อมาภายหลงัก็มีการปรับปรุงเปลียนแปลงไป
บา้ง แต่หลกัการและระเบียบวธีิใหญ่ๆ  ยงัคงเหมือนเดิม คือการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญอยา่งเป็นระบบ  โดยการขอใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละคนทาํการคาดการณ์วา่แนวโนม้หรือ
เหตุการณ์แต่ละอยา่งจะเกิดขึนเมือใด  หรือทาํการคาดการณ์วา่ภายในเวลาทีกาํหนด เช่น อีก 20 ปี
ขา้งหนา้จะมีเหตุการณ์หรือแนวโนม้ใดทีจะเกิดขึนบา้ง  หลงัจากนนัผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลทีไดม้า
วเิคราะห์แลว้ป้อนผลการวเิคราะห์  ซึงปกติจะอยูใ่นรูปของสถิติง่ายๆ  กลบัไปใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละ
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คนพิจารณาคาํตอบเดิมของตนเองเทียบกบัของกลุ่ม  แลว้ทาํการคาดการณ์หรือตอบตามรูปแบบที
ผูว้จิยักาํหนดอีกครังหนึง  ผูว้จิยัก็จะนาํคาํตอบไปวเิคราะห์ใหม่  แลว้อาจป้อนขอ้มูลทีไดจ้ากการ
วเิคราะห์กลบัไปใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาอีกครัง  โดยปกติกระบวนการทาํซาํ ( Iterative Process) 

แบบนีจะดาํเนินต่อไป ราวๆ  สองหรือสามรอบ หรือจนกวา่จะไดค้าํตอบทีเป็นฉนัทามติ 
(Consensus) ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ จุดมุ่งหมายของการทาํซาํดงักล่าวก็เพือทีจะกรอง ( refine) ความ
เชียวชาญของกลุ่มผูเ้ชียวชาญนนัเอง 

สรุปขนัตอนของเทคนิคการวจิยัแบบเดลฟาย ไดด้งันี  

1. กาํหนดกลุ่มผูเ้ชียวชาญ ( Panel Experts) ผูว้จิยัจะตอ้งหาวธีิและทาํการคดัเลือก
กลุ่มผูเ้ชียวชาญ  ทีมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญในเรืองทีจะศึกษา  โดยปกติจะมี
ประมาณตงัแต่สิบกวา่คนขึนไปอาจถึงร้อย  ทงันีขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายการวจิยั ความซบัซอ้นของ
เรืองทีศึกษา เวลา และงบประมาณ  

2. กาํหนดประเด็นแนวโนม้และสร้างเครืองมือสาํหรับการวจิยั โดยทวัไปมกัจะอยู่
ในรูปของแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

3. ทาํเดลฟายรอบทีหนึง โดยการส่งแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชียวชาญหรือสัมภาษณ์ 
(ตวัต่อตวัหรือโดยการโทรศพัท)์  หรือทาํการประชุมทางไกล ( Tele-Conferencing) โดยผา่น
ระบบสือสารทางเครืองมืออิเล็คโทรนิค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์  

4. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดใ้นรอบทีหนึง  

5. ทาํเดลฟายรอบทีสอง โดยรอบนีผูเ้ชียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบั
เชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) ทีเป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน ( Median) 

และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile Range) ของกลุ่ม  ผนวกดว้ยคาํตอบเดิมของตนเอง
แลว้ขอใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่  

6. ทาํเดลฟายรอบทีสาม สี.......  
7. สรุปและอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโนม้ทีมีฉนัทามติตามเกณฑที์ตงัไวแ้ลว้

อภิปรายเสนอแนะจากผลการวจิยั  

เทคนิคการวจัิยแบบ EFR (The Ethnographic Futures Research) 

ผูพ้ฒันาเทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ EFR คือ ศาตราจารย ์ดร.โรเบิร์ต บี เทก็ชเตอร์ 
(Robert B.Textor) แห่งมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  สหรัฐอเมริกา เป็นเทคนิคทีพฒันามาจาก
ระเบียบวธีิวจิยัทางมานุษยวทิยาทีเรียกวา่  การวจิยัชาติพนัธ์ุวรรณา ( Ethnographic Research หรือ 
Ethnography)  EFR เป็นเทคนิคการวจิยัทีพยายามจะดึงเอาอนาคตภาพและค่านิยมต่างๆ  ทีเกียวกบั
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กระบวนการเปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มประชากรทีศึกษาโดยการสัมภาษณ์ที
มีลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชีนาํ ( Non-directive, open-ended) โดย
ผูว้จิยัอาจมีหวัขอ้หรือประเด็นทีเตรียมไวป้ระกอบเพือกนัลืม  แต่จะไม่มีลกัษณะของการถามแบบ
ชีนาํ หลกัการสัมภาษณ์แบบ EFR นีถือวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นผูค้วบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระใน
การใหส้ัมภาษณ์อยา่งเตม็ที  ลกัษณะของสัมภาษณ์แบบ EFR ทีเด่นและแตกต่างไปจากการ
สัมภาษณ์แบบอืน คือ  จะมีการแบ่งช่วงการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วงๆ  โดยอาจจะแบ่งตามหวัขอ้ที
สัมภาษณ์หรือตามช่วงเวลาทีเหมาะสม เช่น ทุกๆ ประมาณ 10 นาที ผูส้ัมภาษณ์จะทาํการสรุปการ
สัมภาษณ์จากบนัทึกทีจดไวห้รือจากเทปบนัทึกเสียงใหผู้ส้ัมภาษณ์ฟัง  และขอใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์
ปรับปรุงเปลียนแปลงและแกไ้ขคาํสัมภาษณ์ได้  กระบวนการเช่นนีเรียกวา่เทคนิคการสรุปสะสม 
(Cumulative Summarization Technique) โดยจะทาํเช่นนีจนจบการสัมภาษณ์เพือทีจะช่วยใหผู้ว้จิยั
มีความเชือมนัเพิมขึนวา่  ขอ้มูลทีไดน้นัมีความน่าเชือถือ คือมีทงัความตรง ( Validity) และความ
เทียง (Reliabitity) ของขอ้มูลเพิมขึน 

โดยปกติการสัมภาษณ์แบบ EFR นีจะประกอบดว้ยอนาคตภาพทีเป็นทางเลือก 
(Alternative) 3 ภาพและเรียงลาํดบักนัไป คือ  อนาคตภาพทางดี ( Optimistic-Realistic Scenario) 

อนาคตภาพทางร้าย  (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตภาพทีน่าจะเป็นไปไดม้ากทีสุด  

(Most-Probable Scenario) อนาคตภาพทงั 3 ภาพนี จะประกอบไปดว้ยแนวโนม้ในอนาคตทีผูใ้ห้
สัมภาษณ์คาดวา่มีโอกาสเกิดขึน  ดว้ยเหตุนีจึงมีการใชค้าํวา่ Realistic กาํกบัไวท้งัในอนาคตภาพ
ทางดีและอนาคตภาพทางร้าย  เมือสัมภาษณ์ครบทงั 3 ภาพตามขนัตอนเสร็จแลว้  ผูส้ัมภาษณ์
อาจจะสรุปการสัมภาษณ์ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ฟังทงัหมดอีกครังหนึง  และขอใหผู้ส้ัมภาษณ์ปรับปรุง
เปลียนแปลงแกไ้ข และ/หรือเพิมเติมคาํสัมภาษณ์อีก หรืออาจจะนาํผลการสัมภาษณ์ทีจดบนัทึกไว้
หรืออดัเทปไวก้ลบัไปเรียบเรียงใหม่  แลว้ส่งผลการสัมภาษณ์ทีเรียบเรียงแลว้ ( Protocol) ไปให้
ผูใ้หส้ัมภาษณ์อ่าน  และตรวจแกไ้ขเป็นการส่วนตวัก็ได ้หลงั  จากนนัจึงนาํผลการสัมภาษณ์มาทาํ
การวเิคราะห์เพือจะหาฉนัทามติระหวา่งกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์  แลว้นาํแนวโนม้ทีมี ฉนัทามติมาเขียน
เป็นอนาคตภาพ ซึงเป็นผลการวจิยั 

สรุปขนัตอนของการวจิยัแบบ EFR ไดด้งันี 

1. กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง  

2. สัมภาษณ์ ซึงมีลกัษณะเฉพาะคือ  

1) เป็นแบบเปิดและไม่ชีนาํ (Non-directive, open-ended)  

2) เป็นแบบกึงมีโครงสร้าง ( Semi-structured interview) คือ มีการเตรียมหวัขอ้
หรือประเด็นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้  
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3) ใชเ้ทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization)  

4) สัมภาษณ์อนาคตภาพ 3 แบบ  

- Optimistic-Realistic (O-R)  

- Pessimistic-Realistic (P-R)  

- Most-Probable (M-P)  

3. วเิคราะห์/สังเคราะห์ หาฉนัทามติ  

4. เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-up)  

เทคนิคการวจัิยแบบ EDFR  

เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิค
การวจิยัอนาคตทีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชือพืนฐานของการวจิยัอนาคตมากทีสุดวธีิหนึง
ในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคการวจิยัทีรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดีของเทคนิค EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกนั   
การรวมขอ้ดีทงัสองเทคนิคช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยหลกัการแลว้เทคนิค 
EDFR เป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิค EFR กบั Delphi เขา้ดวัยกนั  ขนัตอนต่างๆ ของ EDFR ก็
คลา้ยๆ กบั Delphi เพียงแต่วา่มีการปรับปรุงวธีิใหมี้ความยดืหยุน่ และเหมาะสมมากขึน  โดยใน
รอบแรกของการวจิยัจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR ทีปรับปรุงแลว้ หลกัจากการสัมภาษณ์  ในรอบ
แรก ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์แลว้สร้างเป็นเครืองมือ  ซึงมกัจะมีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามแลว้ส่งไปใหผู้เ้ชียวชาญตอบตามรูปแบบของเดลฟาย  เพือทีจะทาํการกรอง
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเพือหาฉนัทามติ ซึงมกัจะทาํประมาณ  2-3 รอบ หลงัจากนนัจะนาํ
ขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือหาแนวโนม้ทีมีความเป็นไปไดม้าก  และมีความสอดคลอ้งทางความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มผูเ้ชียวชาญเพือสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ 

สรุปขนัตอนของการวจิยัแบบ EDFR (จุมพล พลูภทัรชีวนิ, 2546: 1-19) ไดด้งันี 

1. กาํหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชียวชาญ  ขนันีนบัวา่สาํคญัและจาํเป็นมาก  เราเชือ
วา่ไดก้ลุ่มผูเ้ชียวชาญทีเชียวชาญจริงๆ ทาํใหผ้ลการวจิยัน่าเชือถือมากขึนเท่านนั  ส่วนการเตรียมตวั
กลุ่มผูเ้ชียวชาญก็ยงิมีความจาํเป็น  เพราะผูเ้ชียวชาญอาจมองไม่เห็นความสาํคญัของการวจิยั
ลกัษณะนี  หรืออาจไม่มีเวลาใหผู้ว้จิยัไดเ้ตม็ที  ผูว้จิยัจึงจาํเป็นตอ้งติดต่อกบัผูเ้ชียวชาญเป็นการ
ส่วนตวั อธิบายถึงจุดหมาย  ขนัตอนต่างๆ ของการวจิยั เวลาทีตอ้งใชโ้ดยประมาณ และประโยชน์
ของการวจิยั  ยาํถึงความจาํเป็นและความสาํคญัของการใชผู้เ้ชียวชาญ แลว้จึงขอความร่วมมือ  ถา้
ไม่ไดรั้บความร่วมมือก็จาํเป็นตอ้งไปหาผูเ้ชียวชาญท่านต่อไป  ถา้ไดรั้บความร่วมมือก็ขอนดัวนั
และเวลาสาํหรับสัมภาษณ์  การเตรียมผูเ้ชียวชาญดงักล่าว  นอกจากจะทาํใหม้นัใจไดว้า่จะไดรั้บ
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ความร่วมมือเป็นอยา่งดีแลว้  ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ชียวชาญไดมี้เวลาเตรียมตวั เตรียมขอ้มูล  

จดัระบบขอ้มูลและความคิดล่วงหนา้ ช่วยใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลทีน่าเชือถือเพิมขึน  

2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบทหีนึง)  การสัมภาษณ์ทีลกัษณะและขนัตอนคลา้ยกบั 
EFR แต่ EDFR มีความยดืหยุน่มากกวา่  กล่าวคือ ผูว้จิยัสามารถทีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ที
จะสนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย  เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวจิยัได ้คือ อาจยดึตาม
รูปแบบของ EFR โดยเริมจาก  Optimistic-Realistic (O-R)  Pessimistic-Realistic (P-R)  และ Most 

Probable (M-P) ตามลาํดบั หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโนม้ทีผูเ้ชียวชาญคาดวา่จะ
เป็นไปได ้และน่าจะเป็น โดยไม่คาํนึงถึงวา่แนวโนม้เหล่านนัจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย  เพราะใน
การทาํ EDFR รอบทีสองและสาม ถา้หากผูว้จิยัสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทงั 3 ภาพแบบ EFR 

ผูว้จิยัก็สามารถทาํไดโ้ดยการออกแบบสอบถามทีจะช่วยใหไ้ดอ้นาคตภาพทงั 3 ภาพอยา่งเป็น
ระบบได ้ 

3. วเิคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญมา
วเิคราะห์และสังเคราะห์เพือสร้างเป็นเครืองมือสาํหรับทาํเดลฟาย  

4. สร้างเครืองมือ  การสร้างเครืองมือถือวา่เป็นขนัตอนทีสาํคญัและยากทีสุดของ
การวจิยัดว้ยเทคนิคนี  คือ นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทุกคนมารวมกนั  ตดัทอน
ขอ้ความทีซาํกนัหรือตดัส่วนทีเกินไปจากกรอบของการวจิยัทีกาํหนดไวอ้อกไปโดยการหาถอ้ยคาํ
ทีครอบคลุมขอ้ความทงัหมด  ทงันีผูว้จิยัไดพ้ยายามรักษาถอ้ยคาํของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไวใ้หม้ากทีสุด  

การเขียนควรเป็นภาษาทีสัน  กะทดัรัด  โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ชียวชาญใหม้าก
ทีสุด เขียนแนวโนม้เพียงประเด็นเดียวใน  1 ขอ้ ทงันีเพือป้องกนัมิใหผู้เ้ชียวชาญเกิดความสับสน
ในประเด็นนนัๆ 

5. ทาํเดลฟาย (EDFR รอบทสีอง รอบทสีาม ... ) การนาํแบบสอบถามไปสอบถาม
ผูเ้ชียวชาญ  และนาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์ดว้ยสถิติพืนฐาน   เพือทาํการจาํแนกขอ้มูล และหา
ฉนัทามติ (Consensus) ในการทาํ  EDFR รอบทีสอง  และในรอบทีสามนีผูเ้ชียวชาญแต่ละท่านจะ
ไดรั้บรู้ขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ  (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อย
ละ ค่ามธัยฐาน  (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  (Interquartile Range) ของกลุ่มผนวกดว้ย
คาํตอบเดิมของตนเอง  แลว้ขอใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่  จาํนวนรอบของการทาํ
วจิยั EDFR ขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย  งบประมาณ  เวลา และกาํลงัคนของการวจิยั  ทงันีพิจารณาจาก
คาํตอบทีไดว้า่มีความเป็นเอกพนัธ์แลว้หรือยงั  มี Homogeneity ของคาํตอบหรือมีฉนัทามติ
(Consensus) ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีครอบคลุมเรืองทีศึกษามากพอแลว้หรือยงั 
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6. เขียนอนาคตภาพ  การนาํผลการตอบแบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญมาวเิคราะห์
ผลตามเกณฑที์กาํหนด  ซึงโดยทวัไปถือตามเกณฑที์มีแนวโนม้ความเป็นไปไดค้่อนขา้งสูง  

กล่าวคือ  ค่ามธัยฐาน  (Median) ที 3.5 ขึนไป และพิจารณาความสอดคลอ้งของคาํตอบ  โดย
พิจารณาจาก Interquartile Range )QQ( 13  ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวชิาการ
มากไป คือ คนทวัไปอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย 

ข้อพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง EDFR กบั Delphi 

ประการแรก EDFR ต่างจาก Delphi ตรงที ในรอบแรกของการวจิยันนั EDFR ใช้
การสัมภาษณ์แบบ EFR ซึงโดยวธีิการนีจะช่วยใหผู้ว้จิยัไดแ้นวโนม้ทีมีความเป็นไปไดม้ากทีสุด  

และทุกแนวโนม้จะนาํไปศึกษาต่อในรอบทีสองและสาม  การทาํเช่นนีเป็นการเคารพความ
เชียวชาญของผูเ้ชียวชาญอยา่งแทจ้ริง 

ประการทีสอง การวจิยัแบบเดลฟายตามรูปแบบเติมขึน  มกัจะเริมดว้ย
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้างทีผูว้จิยัสร้างขึนเองในการเก็บขอ้มูลรอบทีหนึง  

วธีิการนีอาจกล่าวไดว้า่เป็นการดูถูก ( Underestimate) ความเชียวชาญของผูเ้ชียวชาญ เพราะไป
จาํกดัขอ้มูลทีควรจะไดจ้ากผูเ้ชียวชาญ  โดยการกาํหนดกรอบความคิดของผูเ้ชียวชาญโดยผูว้จิยั 
ตวัอยา่งเช่น  ถา้ผูว้จิยัสนใจจะศึกษาแนวโนม้ของเศรษฐกิจไทยใน 10 ปีหนา้ ผูว้จิยัอาจจะสร้าง
แบบสอบถามทีครอบคลุมแนวโนม้เฉพาะทีผูว้จิยัคิดวา่สอดคลอ้งและสาํคญั  การทาํเช่นนี ผูว้จิยั
อาจจะละเลยแนวโนม้หรือประเด็นทีสาํคญัอืนๆ  ทีผูว้จิยัคาดไม่ถึงหรือไม่รู้ไปอยา่งน่าเสียดาย  

ถึงแมว้า่แบบสอบถามทีสร้างขึนจะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดก็ตาม  ผูเ้ชียวชาญก็อาจจะไม่
ตอบเพราะขีเกียจเขียนหรือเพราะถูกชกันาํใหคิ้ดเฉพาะเรืองทีถูกถามในแบบสอบถาม  ทาํใหลื้ม
ประเด็นทีน่าสนใจไปได ้แต่ถา้หากมีการสัมภาษณ์ในรอบแรก ผูว้จิยัก็จะไดแ้นวโนม้และประเด็น
ทีสอดคลอ้งมากทีสุด  ซึงตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวจิยัอนาคตไดดี้กวา่  และยงิไปกวา่นนั
แนวโนม้ทุกแนวโนม้ยงัไดรั้บการพิจารณาจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกใน  EDFR รอบทีสอง สาม..... 
วธีิ EDFR จึงน่าจะเป็นวธีิวจิยัทีไดแ้นวโนม้อยา่งครอบคลุม  เป็นระบบและน่าเชือถือมากกวา่ วธีิ
เดลฟาย 

ข้อพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง EDFR กบั EFR 

ประการแรก EDFR ต่างจาก EFR ทีระเบียบวธีิวจิยั  กล่าวคือ EFR ใชก้ารสัมภาษณ์
รอบเดียว ส่วน EDFR ใชก้ารสัมภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ย วธีิเดลฟายในรอบทีสอง สาม ..... 
วธีิการของ EDFR จึงมีระบบของการไดข้อ้มูลทีเป็นทีน่าเชือถือไดม้ากกวา่ 
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ประการทีสอง ผลสรุปของการวจิยัแบบ EFR คือ  อนาคตภาพทีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เพียงรอบเดียว  โดยเลือกเอาแนวโนม้ทีมีฉนัทามติระหวา่งผูใ้หส้ัมภาษณ์  จุดอ่อนของวธีิ
นีคือการขาดระบบทีน่าเชือถือในการพิจารณาแนวโนม้ทีมีฉนัทามติ และโดยระเบียบวธีิเองอาจทาํ
ใหแ้นวโนม้ทีสาํคญัตอ้งหลุดไปเพราะเป็นไปไดที้วา่มีผูเ้ชียวชาญเพียงคนเดียวทีพดูถึงแนวโนม้
เหล่านนั  ผูเ้ชียวชาญคนอืน ตลอดจนผูว้จิยัก็อาจลืม นึกไม่ถึงหรือไม่รู้  จึงไม่ไดพ้ดูถึงแนวโนม้
เหล่านนั  แนวโนม้เหล่านนัจึงหลุดออกไปจากผลการวจิยัเพราะไม่มีฉนัทามติ ส่วนการวจิยัแบบ 
EDFR จะมีแนวโนม้ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบแรกป้อนกลบัไปใหผู้เ้ชียวชาญทุกคนพิจารณา
อีก ในการทาํเดลฟายทาํใหทุ้กแนวโนม้ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบเท่าเทียมกนั  ผลสรุปที
ไดจ้ากการวจิยัแบบ EDFR จึงเป็นระบบและไดแ้นวความครอบคลุมและน่าเชือถือมากกวา่ EFR 

การประยุกต์ EDFR 

ถึงแมว้า่ EDFR จะเป็นเทคนิคการวจิยัทีพฒันาขึนมาเพือการวจิยัอนาคตก็ตาม แต่
เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนาํไปใชว้จิยั  ในทาํนองเดียวกบั
การวจิยัรูปแบบอืนๆ  ทีมีอยูไ่ด้  เช่น  การวจิยัเพือสาํรวจความคิดเห็น สาํรวจปัญหา วจิยัเพือหา
รูปแบบ เพือกาํหนดนโยบาย เพือกาํหนดมาตรฐาน เพือหาวธีิแกปั้ญหา และเพือการตดัสินใจ  เป็น
ตน้ จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนั ไดมี้การนาํเทคนิคการวจิยัอนาคตแบบต่างๆ  ไปใชใ้นวงการและ
องคก์ารต่างๆ มากมายทงัเพือการวางแผนในอนาคต  วเิคราะห์และแกปั้ญหาในปัจจุบนั  ตลอดจน
การวเิคราะห์อดีตเพราะเทคนิคการวจิยัอนาคตโดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นนัช่วยใหผู้ว้จิยัได้
ขอ้มูลทีเป็นระบบและน่าเชือถือมากขึน   

โดยสรุป  งานวจิยัอนาคต  EDFR เป็นเทคนิคการวจิยัทีมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมาย
และ  ความเชือพืนฐานของการวจิยัอนาคตมากทีสุดวธีิหนึงในปัจจุบนั  เป็นการวจิยัทีรวมเอา
เทคนิค EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกนั  ขนัตอนต่างๆ  ของ EDFR คลา้ยกบั Delphi โดยขนัตอนแรก
เป็นการสัมภาษณ์แบบ  EFR และนาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์  สังเคราะห์  แลว้สร้างเป็นเครืองมือ  ซึง
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบบสอบถามแลว้ส่งไปใหผู้เ้ชียวชาญเพือหาฉนัทามติ  (Consensus) ซึงมกัจะ
ทาํ 2-3 รอบ หลงัจากนนันาํคาํตอบทีไดม้าวเิคราะห์  เพือหาแนวโนม้ทีมีความเป็นไปไดม้ากและมี
ความสอดคลอ้งทางความคิดระหวา่งกลุ่มผูเ้ชียวชาญเพือสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต 
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7.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

งานวจัิยในประเทศ 

กมล  สุดประเสริฐ   และคณะ  (2548)  ไดศึ้กษาเรือง  แนวทางการพฒันาอาจารยใ์น
ระดบัอุดมศึกษา  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและอินเตอร์เน็ต  การอภิปรายกลุ่มสนใจ  และ
แบบสอบถาม  ผลการวจิยัพบวา่  การพฒันาอาจารยใ์นระยะแรกๆ  เป็นการพฒันาดา้นการให้
ความรู้  มากกวา่การเป็นนกัการศึกษาทีมีทกัษะในการสอน  โดยมุ่งส่งอาจารยไ์ปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ  ในปัจจุบนัการพฒันาดงักล่าวยงัมีปัญหาหลายประการ  เช่น  การขาดแคลนทุน
ทรัพย ์ และปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษาทีตาํกวา่มาตรฐานสากล  มีการสร้างปัญญาไม่ลุ่มลึกพอ  
การแสวงหาความรู้หรือการใชค้วามรู้ใหเ้ป็นวถีิชีวติมีนอ้ยความสามารถในการสังเคราะห์และคิด
สร้างสรรคย์งัอยูใ่นระดบันอ้ย  วชิาการไม่เขม้แขง็พอ  ส่วนผลการของการสาํรวจความตอ้งการ
การพฒันาอาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา  พบวา่  ความตอ้งการทีอยูใ่นระดบัสูงมาก  คือความ
ตอ้งการศึกษาเพิมเติมในเนือหาสาระ  รองลงมาอยูใ่นระดบัสูง  คือ  ตอ้งการเพิมเติมในวธีิการ
ปฏิบติัการสอน  และการใชสื้อเทคโนโลยเีกียวกบัสาขาวชิาทีเรียนมา  กระบวนการทีใชใ้นการ
พฒันาเรียงตามลาํดบั  ไดแ้ก่  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การสัมมนา  การมีพีเลียงสาํหรับอาจารย์
ใหญ่  การกาํหนดอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญใหอ้าจารยผ์ูรั้บฝึก  และการช่วยเหลือติดตามตวัต่อตวั 

ชนิษฐา  จงพิพฒัน์วณิชย ์และคณะ   (2549) ไดศึ้กษาเรือง รูปแบบการพฒันาครูแกน
นาํเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นอาชีวศึกษา   โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา เพือศึกษา
รูปแบบการพฒันาครูแกนนาํเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นอาชีวศึกษา   กลุ่มตวัอยา่งเป็นครู
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทวัประเทศทีสมคัรเป็นครูแกนนาํ  มี
คุณสมบติัผา่นเกณฑค์วามเป็นครูแกนนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน 40 คน นาํมาพฒันาตาม
แบบจาํลองเทคโนโลยเีพือพฒันาสมรรถนะมนุษย์  อบรมใหเ้ป็นครูแกนนาํ  E-Learning ดว้ย
โปรแกรม  Model ก่อนส่งไปขยายผลใหก้บัครูเครือข่ายโดยมีวทิยาลยัเป็นฐานการพฒันาระหวา่ง
เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2549  ผลการ ศึกษาพบวา่  1) ครูแกนนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถผา่นเกณฑป์ระสิทธิภาพ  ตามรูปแบบการพฒันาครูแกนนาํจาํนวน  40 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100  ครูแกนนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมีประสิทธิผลตามรูปแบบการพฒันาครูแกนนาํ  
โดยสามารถขยายผลครูเครือข่ายจาํนวน 1331 คน คิดเป็นร้อยละ 166.375  2) ผลการประเมินความ
พร้อมของครูแกนนาํดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมครูแกนนาํและดา้นความ
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พร้อมวทิยาลยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ผลการประเมินความสามารถตนเองของครูแกนนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  4 ดา้น  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผลการประเมินความสามารถการ
พฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ ของครูแกนนาํเทคโนโลยสีารสนเทศในการใชโ้ปรแกรมสาํหรับ
การสร้างเวบ็  8 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   3) รูปแบบการพฒันาครูแกนนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นอาชีวศึกษา  ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบสาํคญัดงันี  การวเิคราะห์ความสามารถ  
การวเิคราะห์สาเหตุ   การออกแบบและเลือกวธีิการผลกัดนัครูแกนนาํ   การผลกัดนัใหส้าํเร็จและ
เกิดการเปลียนแปลง และการประเมินผลทงัระบบ 

มณฑาทิพย ์ ไชยศกัดิ  และคณะ  (2549)  ไดศึ้กษาเรือง การประเมินสมรรถนะความ
เป็นครูของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั  สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  
ประชากรทีใชใ้นการศึกษา  เป็นอาจารยป์ระจาํของวทิยาลยัในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
จาํนวน 40 แห่ง เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามสมรรถนะความเป็นครูทีเป็นจริง และทีพึง
ประสงคต์ามการรับรู้ของอาจารย ์ แบบการวเิคราะห์ตนเอง  และแบบสังเกตการสอน  ผลการวจิยั
พบวา่  สมรรถนะความเป็นครูทีเป็นจริงตามการรับรู้ของอาจารย ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ส่วนสมรรถนะความเป็นครูทีพึงประสงค ์พบวา่ ครูส่วนใหญ่ตอ้งการมีสมรรถนะความเป็นครู
ดา้นความรู้ในวชิาชีพครู  ดา้นความรอบรู้  ดา้นทกัษะ/การปฏิบติั/เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  และ
ดา้นคุณลกัษณะทีครอบคลุมดา้นบุคลิกภาพ  การสือสาร  ลกัษณะท่าทาง  มนุษยสัมพนัธ์  
คุณธรรมจริยธรรม  และดา้นความรัก  ความศรัทธาต่อวชิาชีพครู  ในระดบัดีมากทีสุด 

องัศินนัท์  อินทรกาํแหง  และทศันา  ทองภกัดี   (2549)  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันา
รูปแบบสมรรถนะดา้นผูน้าํทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรัฐ   เอกชน และในกาํกบั
ของรัฐ  โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพือ 1) ศึกษารูปแบบสมรรถนะดา้นผูน้าํทางวชิาการของ
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรัฐ  มหาวทิยาลยัเอกชน  และมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ   2) ศึกษา
เส้นทางและขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออ้มระหวา่งตวัแปรแฝงดา้นสมรรถนะกบัความเป็น
ผูน้าํทางวชิาการ  3) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสมรรถนะดา้นผูน้าํทางวชิาการของอาจารยร์ะหวา่ง
มหาวทิยาลยัของรัฐ  มหาวทิยาลยัเอกชน  และมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ   ผลการศึกษาพบวา่  
รูปแบบสมรรถนะผูน้าํทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทีพฒันาขึนเป็นรูปแบบสมมติฐาน
ทีพฒันามาจากแนวคิด  ทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  และผนวกกบัขอ้มูลความคิดเห็นจากผลการ
สัมภาษณ์ในกลุ่มผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั  อาจารย์ และนิสิตผูใ้ชบ้ริการวชิาการ  วเิคราะห์พบวา่  
ตวัแปรปัจจยัเกียวกบัสมรรถนะผูน้าํทางวชิาการทงั  4 ดา้น คือ สมรรถนะดา้นการสอน  สมรรถนะ
ดา้นการวจิยั สมรรถนะดา้นบริการวชิาการ  และสมรรถนะดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย  มี
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อิทธิพลต่อความเป็นผูน้าํทางวชิาการของอาจารยท์งัในมหาวทิยาลยัของรัฐ  เอกชน และในกาํกบั
ของรัฐ  และเมือเปรียบเทียบเส้นทางอิทธิพลของตวัแปรสมรรถนะดา้นการสอนสมรรถนะดา้น
การวจิยั  สมรรถนะดา้นบริการวชิาการ  และสมรรถนะดา้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย  มีผลต่อ
ความเป็นผูน้าํทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทงัของรัฐ  เอกชน และในกาํกบัของรัฐ  โดย
รูปแบบสมรรถนะดา้นผูน้าํทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั  ประกอบดว้ย  ตวัแปรปัจจยั  4 

ตวัแปร และตวัแปรผล  1 ตวัแปร ซึงแต่ละตวัแปรแฝงมีองคป์ระกอบการวดั  ดงันี 1) ตวัแปรปัจจยั
สมรรถนะดา้นการสอน  มีองคป์ระกอบ  3 ดา้น คือ ความรู้ในสาขาวชิาทศันคติต่อองคก์ารและ
วชิาชีพ  และทกัษะการสอนใชสื้อและเทคโนโลยี    2) ตวัแปรปัจจยัสมรรถนะดา้นการวจิยั  มี
องคป์ระกอบ  3 ดา้น คือ ความรู้ในการวจิยั  ทศันคติต่อการทาํวจิยั  และทกัษะการทาํวจิยั   3) ตวั
แปรปัจจยัสมรรถนะดา้นบริการวชิาการ  มีองคป์ระกอบ  3 ดา้น คือ ความรอบรู้ทางวชิาการ  

ทศันคติต่องานบริการวชิาการ  และทกัษะการนาํเสนอและบริการวชิาการ   4) ตวัแปรปัจจยั
สมรรถนะดา้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย  มีองคป์ระกอบ  3 ดา้น คือ ความรู้ในหนา้ทีความ
รับผดิชอบต่อศิลปวฒันธรรมไทย   ทศันคติต่องานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยและทกัษะในการ
ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  และ 5) ตวัแปรผล  คือความเป็นผูน้าํทางวชิาการ   มี
องคป์ระกอบ  3 ดา้น คือ ทกัษะในการนาํตนเองและทีมงาน   ทกัษะในการพฒันาและชีนาํบุคคล   
และผลงานตอบสนองและชีนาํองคก์ารสังคม  และลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปร
ปัจจยัทีส่งผลต่อตวัแปรผล คือความเป็นผูน้าํทางวชิาการทีตรงกนัของทงั  3 กลุ่มตวัอยา่ง  สามารถ
สรุปผลไดด้งันี คือ  1) ตวัแปรสมรรถนะดา้นบริการวชิาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกในระดบัสูง  

ทีมีต่อความเป็นผูน้าํทางวชิาการ   2) ตวัแปรปัจจยัสมรรถนะดา้นการสอน  สมรรถนะดา้นการวจิยั  

สมรรถนะดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย  มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อความเป็นผูน้าํทาง
วชิาการ โดยส่งผา่นตวัแปรสมรรถนะดา้นบริการวชิาการ  3) ตวัแปรปัจจยัสมรรถนะดา้นการสอน  

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะดา้นการวจิยั 

จุรีรัตน์  กิจสมพร  และคณะ  (2550)  ได้ศึกษา เรือง ความตอ้งการการพฒันา
สมรรถนะบุคคล  กระทรวงสาธารณสุข ในยคุการเปลียนแปลงของระบบบริการสุขภาพ  พืนที
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ภาค แต่ละภาคเลือกตวัแทนหนึงจงัหวดั พืนทีวจิยัภายใน
จงัหวดั  ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทวัไป  โรงพยาบาล
ชุมชน  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  สถานีอนามยั  และศูนยสุ์ขภาพชุมชน  โดยใชก้ารสัมภาษณ์ 
และ/หรือการสนทนากลุ่มทีแบ่งออกเป็นกลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มวชิาการ และกลุ่มบริการ กลุ่มละ 5 คน  
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการพฒันาบุคลากรสาธารณสุขโดยการฟังการบรรยายอยา่งเดียว ไม่
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สามารถทีจะนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ได ้ การพฒันาบุคลากรสาธารณสุขควรประกอบดว้ย 14 
รูปแบบ  ไดแ้ก่ 1) ศึกษาดว้ยตนเอง (Self learning)  2)  เล่าประสบการณ์แบบพีสอนนอ้ง (mentor 

system)  3) เรียนรู้ในระหวา่งการทาํงานประจาํ (on the job training)  4) อบรมเชิงปฏิบติัการ  
(workshop)  5) เรียนจากของจริง  6) เรียนรู้โดยการกระทาํ (learning by doing)  7) สะสมเครดิต
จากประสบการณ์  8) ใชก้ระบวนการองคก์ารแห่งการเรียนรู้  การบริหารจดัการความรู้  9) สร้าง
เวทีในการแลกเปลียนเรียนรู้ของคนในองคก์ร  10) ถ่ายทอดความรู้หลกัจากไดรั้บการพฒันา  
(forum discussion)  11) E-Learning  12) สาธิต  13) ใชก้ระบวนการวจิยั  14) อบรมในพืนที
ปฏิบติังาน  (training on the work place) 

 ประกอบ  ศรีตระกลู  (2550)  ไดศึ้กษาเรือง สภาพและความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา จงัหวดัราชบุรี  โดยศึกษาในกลุ่มประชากร ครูอาชีวศึกษา  
จงัหวดัราชบุรี ในปีการศึกษา 2549  จากสถานศึกษา 4 แห่ง  จาํนวน 91 คน จาํแนกตามแผนกวชิา
ช่างยนต ์ ช่างไฟฟ้ากาํลงั  การบญัชี  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เครืองมือเป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า  พบวา่  สภาพสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาจงัหวดัราชบุรี โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น  ทงัดา้นการออกแบบการเรียนรู้  การจดัทาํแผนการเรียนรู้  การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  และดา้นการใช ้ พฒันาและสร้างสือ  เมือจาํแนกเป็นรายแผนก  พบวา่
ทุกดา้นแผนกอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้  
อยูใ่นระดบัมาก 

สุรวฒิุ  ยญัญลกัษณ์  (2550)  ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาสมรรถนะเพือเพิมประสิทธิผลของ
องคก์ร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ
ศึกษาสมรรถนะหลกั สมรรถนะในงาน วเิคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะหลกั   สมรรถนะใน
งาน  ประสิทธิผลขององคก์ร  ผลการปฏิบติังาน  และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกั  

สมรรถนะในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนัพืนฐานกบั
ประสิทธิผลขององคก์ร   ผลการศึกษาพบวา่ 1) ตวัแบบสมรรถนะ  (competency model) ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบไปดว้ยสมรรถนะ 2 ส่วน 
คือ สมรรถนะหลกั  5 สมรรถนะ   ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ  (achievement motivation)  การบริการ
ทีดี (service mind)  การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ  (expertise)  ความกลา้หาญทาง
จริยธรรม  (integrity)  ความร่วมแรงร่วมใจ  (teamwork and cooperation)  และสมรรถนะในงาน  

(functional competency) ประกอบดว้ยสมรรถนะประจาํกลุ่มงาน  14 กลุ่มๆ งานละ 4 สมรรถนะ  

รวม 5 กลุ่มงานๆ  ละ 5 สมรรถนะ   รวม 20 สมรรถนะ  คือ ภาวะผูน้าํ (leadership)  ความคิดเชิง
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วเิคราะห์ (analytical thinking)   มนุษยสัมพนัธ์ (human relation)   การใหค้าํปรึกษา  (consulting)  

การใหค้วามร่วมมือ  (cooperation)   การทาํงานเป็นทีม  (teamwork)   การปรับปรุงอยา่งต่อเนือง  

(continuous improvement)   การแกปั้ญหา  (problem solving)   การติดตามงาน  (follow up)          
การดาํเนินการ  (facilitation)    การตดัสินใจ  (decision making)    การวางแผนงาน  (planning)   

การมุ่งเนน้ทีผูเ้รียน (student orientation)  ความรู้ในสายวชิาชีพ  (technical knowledge) การสือสาร
ดว้ยวาจา (oral communication)  ความถูกตอ้งแม่นยาํ (accuracy)  ทกัษะการนาํเสนอ  (presentation 

skills)   การสอนแนะ  (coaching)   การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  (continuous learning)   ความคิด
สร้างสรรค ์(creativity)   จากสมรรถนะประจาํกลุ่มงานหรือสมรรถนะในงานทงั  20 สมรรถนะใน  

14 กลุ่มงานนีมี   สมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน  3 สมรรถนะ  คือ  การทาํงานเป็นทีม  

(teamwork)  การมุ่งเนน้ทีผูเ้รียน  (student orientation)  ความรู้ในสายวชิาชีพ  (technical 

knowledge)   2) ความแตกต่างสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานตามทีคาดหวงักบัทีเป็นจริง
ก่อนการพฒันาบุคลากรมีสมรรถนะหลกั 3 สมรรถนะ  และสมรรถนะในงานทุกสมรรถนะทีกลุ่ม
งานส่วนใหญ่ มีค่าเฉลียตามทีเป็นจริงตาํกวา่ระดบัความคาดหวงั   ส่วน ภายหลงัการ พฒันา
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานของทุก กลุ่มงานมีค่าเฉลียตามทีเป็นจริงเท่ากบั และสูงกวา่
ระดบัความคาดหวงั   3) ความแตกต่างของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานตามทีเป็นจริง
ภายหลงัการพฒันาการ  เมือเปรียบเทียบกบัก่อนพฒันา  พบวา่มีค่าเฉลียรวมทุกดา้นและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ประสิทธิผลขององคก์รมีค่าเฉลียรวมทุกดา้นและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 และผลการปฏิบติังานมีค่าเฉลียรวมทุก
ดา้นและค่าเฉลียรายดา้นสูงขึน  4) สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ในงานภายหลงัการพฒันาทุกดา้นและรายดา้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์ร   5) ไม่มี
ตวัพยากรณ์ทีดีพอทีสามารถนาํไปสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนัพืนฐานได ้

พิมพพ์นัธ์  เตชะคุปต ์ และพรทิพย ์ แขง็ขนั  (2551)  ไดศึ้กษาเรือง  สมรรถนะครูและ
แนวทางการพฒันาครูในสังคมทีเปลียนแปลง  โดยมีวตัถุประสงค์ ของการศึกษา เพือ  ศึกษา
สมรรถนะครูและแนวทางการพฒันาครูของประเทศไทยและต่างประเทศ  และนาํเสนอแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะครูของประเทศไทยใหส้ามารถปรับเปลียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  และ
สอดคลอ้งกบัสังคมทีเปลียนแปลง  ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสมรรถนะครูและแนวทางการพฒันา
ครูในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยรวบรวมจากเอกสาร (2542 – 2549)  และใชก้ารสืบคน้
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ตงัแต่  ค.ศ. 2000 – 2006  ผลการวจิยัพบวา่ ประเทศไทยและต่างประเทศ
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กาํหนดกรอบสมรรถนะครูสอดคลอ้งกบั 15 ดา้น  ไดแ้ก่  1) ความรู้ในเนือหาวชิา  2) การสือสาร
และการใชภ้าษา   3) การพฒันาหลกัสูตร  4) การจดัการเรียนรู้  5) การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นเป็นสาํคญั  6) การบริหารการจดัการชนัเรียน  7) การใชเ้ทคโนโลย ี 8) การวดัและประเมินผล  
9) การวจิยัเพือพฒันาการเรียนการสอน  10) จิตวทิยาสาํหรับครู  11) การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน  12) คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพ  13) ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็น
ทีม  14) การพฒันาตนเองและวชิาชีพ  15) การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน  ส่วนแนวทางพฒันา
ครู พบว่ า จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวสิัยทศัน์อยา่งชดัเจนและมีมาตรการต่างๆ เช่น การพฒันา
ระบบการผลิตครู  การพฒันาระบบการใช ้ และส่งเสริมใหค้รูอยูใ่นวชิาชีพตลอด  การพฒันา
สมรรถนะครู  และการพฒันาระบบการประเมินสมรรถนะครูไปกบัการพฒันาอืนๆ  โดยอาจารย์
ตอ้งสามารถพฒันาตนเองไดห้ลายรูปแบบ  รวมไปถึงการเรียนรู้ดว้นตนเองผา่นสือทีหลากหลาย  
สามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัในชนัเรียน โดยมีการแลกเปลียนเรียนรู้ และไตร่ตรองประสบการณ์
กบัเพือนอาจารยใ์นระหวา่งการปฏิบติังาน อนัเป็นกระบวนการและเปลียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานจริง 

 วฒัน์  บุญกอบ   ( 2552)  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นของอาจารย์
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   โดยมีวตัถุประสงคข์องการ ศึกษาเพือ  1) เพือการศึกษาสมรรถนะที
จาํเป็นของอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง  2 ) เพือสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะที
จาํเป็นของอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหงในอนาคต  3 ) เพือประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันา
สมรรถนะทีจาํเป็นของอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง  ผลการศึกษาพบวา่  1) สมรรถนะทีจาํเป็น
ของอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหงตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัมี 6 สมรรถนะ  คือ  สมรรถนะ
ดา้นการผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  ประกอบดว้ยค่านิยมและจริยธรรม  แนวคิดในการ
ปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรม  การพฒันาและวธีิปลูกฝังค่านิยมการวดัผลและการประเมินผล   

สมรรถนะดา้นความรู้พืนฐานของระเบียบวธีิวจิยั  ประกอบดว้ย ความรู้เบืองตน้เกียวกบังานวจิยั  
ประเภทของงานวจิยั  การเลือกปัญหาในการวจิยั  หวัขอ้และการกาํหนดประเด็นสาํหรับการวจิยั  
การทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบวจิยัและการเขียนรายงานวจิยั   สมรรถนะดา้นการแสดง
ความคิดเห็นในเชิงวชิาการทีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาสังคม  ประกอบดว้ย หลกัและวธีิการ
แสดงความคิดเห็นในสาธารณะ  วธีิเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ  ทีสามารถการแกไ้ขปั้ญหาสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดี  สมรรถนะดา้นการประยกุตค์วามรู้ศิลปะวฒันธรรมในการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั  
ประกอบดว้ย  หลกัและวธีิการประยกุตค์วามรู้ศิลปวฒันธรรมในการเรียนการสอนใน
มหาวทิยาลยั  สมรรถนะดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ประกอบดว้ย  
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ความหมายเทคโนโลย ี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการเรียน  การสอนใน
ปัจจุบนั  การสร้างและการจดัเก็บองคค์วามรู้  สมรรถนะดา้นการมีความรู้ความเขา้ใจประกนั
คุณภาพ  ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ  ตวับ่งชี  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพของมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง  และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก   2) ผลการประเมินตนเองเกียวกบัสมรรถนะ
ต่างๆ ของผูเ้ขา้รับการอบรม   พบวา่  สมรรถนะทีจาํเป็นของอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง  หลงั
การทดลองใชห้ลกัสูตรทีผูว้จิยัสร้างขึนสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
.05  นนัคือ  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีสมรรถนะดา้นผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  สมรรถนะดา้น
พนืฐานของการวจิยั  สมรรถนะดา้นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวชิาการทีเป็นกลางในการแกไ้ข
ปัญหาในสังคม  สมรรถนะดา้นการประยกุตค์วามรู้ศิลปวฒันธรรมในการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยั  สมรรถนะดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสมรรถนะ
ดา้นความรู้ความเขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  มีความเขา้ใจในสมรรถนะทีจาํเป็นของ
อาจารยเ์พิมขึน 

เอนก  เทียนบูชา   (2552)  ไดศึ้กษาเรือง  การพฒันาสมรรถนะหลกัเพือเตรียมคนเขา้สู่
งาน  โดยมีวตัถุประสงคข์องการ ศึกษาเพือ 1) กาํหนดสมรรถนะหลกั  (Key competences) เพือ
เตรียมคนเขา้สู่งานทีสอดคลอ้งกบับริบทและการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทย   2) เพือจดัทาํมาตรฐานสมรรถนะหลกั   3) เพือพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
หลกั (Key competences)  ผลการศึกษาพบวา่ สามารถกาํหนดสมรรถนะหลกัแบ่งเป็น 3 ดา้น ดา้นละ 

3 องคป์ระกอบ  รวมเป็น 9 องคป์ระกอบ   29 หน่วยสมรรถนะ   และ 125 หน่วยสมรรถนะยอ่ย  

ไดแ้ก่ สมรรถนะเพือการดาํรงชีวติ  ประกอบดว้ย  การพฒันาอาชีพ   สัญลกัษณ์ในชีวติ   สุขวถีิและ
ชีวติพอเพียง   สมรรถนะหลกัเพือการทาํงานประกอบดว้ย  การแกปั้ญหา   การทาํงานร่วมกบัผูอื้น   
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง   สมรรถนะพืนฐานประกอบดว้ย  การสือสาร   การประยกุตใ์ช้
ตวัเลข  และเทคโนโลยสีารสนเทศ   สมรรถนะทีสถานประกอบการใหค้วามสาํคญัทีสุด คือ 
สมรรถนะหลกัดา้นการสือสาร โดยเฉพาะสมรรถนะดา้นการพดู   สมรรถนะหลกัของบุคลากรใน
สถานประกอบการมีระดบัตาํสุดคือสมรรถนะดา้นการสือสารดว้ยภาษาองักฤษ   จากการศึกษา
พบวา่ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะหลกัทีเหมาะสมมี 5 ขนัตอน  คือ  การวเิคราะห์   การออกแบบ   
การพฒันา   การนาํไปปฏิบติั   และการประเมินผล   ส่วนประกอบทีสาํคญัของรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะหลกั  คือ การกาํหนดคาํอธิบายสมรรถนะหลกั   การกาํหนดระดบัของสมรรถนะหลกั
โดยแบ่งออกเป็น  5 ระดบั  การกาํหนดมาตรฐานสมรรถนะหลกัและการจดัทาํโม เดลการพฒันา
สมรรถนะหลกั  กระบวนการพฒันาสมรรถนะหลกัทีสาํคญัมี  3 ขนัตอนไดแ้ก่  การสร้างความ
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ตระหนกั  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบติั   การประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
หลกัโดยผูท้รงคุณวฒิุ  พบวา่  ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่รูปแบบการพฒันาสมรรถนะหลกัมีความ
เหมาะสมสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะของแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชวนพิศ  สิทธิธาดา  (2552) ไดศึ้กษาเรือง รูปแบบสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนัพืนฐานทีมีประสิทธิผล  โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพือ 1) ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีมีประสิทธิผล  2) นาํเสนอรูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐานทีมีประสิทธิผล   โดยมีวธีิการพิจารณาในรูปแบบ การวจิยัเชิงอนาคตดว้ย
เทคนิค  Ethnographic Future Research (EFR)  ผลการ ศึกษาพบวา่   1) องคป์ระกอบสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ สมรรถนะ
ดา้นวชิาชีพ (professional competency)  สมรรถนะ ดา้นภาวะ ผูน้าํ (leadership competency)  
สมรรถนะในหนา้ที (functional competency)  สมรรถนะดา้นบุคลากร (personal competency)  

สมรรถนะดา้นการบงัคบับญัชา (directing subordinates competency)  มีเนือหาทีครอบคลุม
สมรรถนะทงั 8 ตวัชีวดัทีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูแลบุ คลากรทางการศึกษาได้
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวทิยฐานะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนัพืนฐานตอ้งผา่นการประเมินดา้นคุณภาพการปฏิบติังานโดยพิจารณาจาก  
สมรรถนะหลกั  ไดแ้ก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ  การบริการทีดี  การพฒันาตนเอง  การทาํงานเป็นทีม  
และสมรรถนะประจาํสายงาน  ไดแ้ก่  การวเิคราะห์และสังเคราะห์  การสือสารและการจูงใจ  การ
พฒันาศกัยภาพ  และการมีวสิัยทศัน์  2) รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีมี
ประสิทธิผลเป็นรูปแบบทีประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 5 องคป์ระกอบ ซึงมีความสอดคลอ้ง
กบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั   จึงสามารถนาํผลการวจิยัในครังนีไปปรับใชใ้นการประเมิน
ผูบ้ริหารได ้

สมนึก  ลิมอารีย ์ ( 2552)  ได้ศึกษาเรือง สมรรถนะหลกัของบุคลากรทาง การศึกษาที
ปฏิบติังานในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพือ   
1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ทางการศึกษาทีปฏิบติังานในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  ทีมีต่อสมรรถนะหลกัของบุคล ากรการศึกษาทีปฏิบติังานสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต 3  2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขต
พนืทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทีมีต่อสมรรถนะหลกัของบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานใน
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 จาํแนกตามสถานทีปฏิบติังาน  กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย  บุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา  จาํนวน  55  คน  
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และในสถานศึกษา  จาํนวน 113 คน  รวมทงัสิน 168 คน  เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาคน้คว้ าเป็น
แบบสอบถามแบบ  ผลการศึกษาพบวา่  1) ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานใน
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและในสถานศึกษาทีมีต่อสมรรถนะหลกัของบุคลากรทางการศึกษาที
ปฏิบติังานในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เมือพิจารณารายดา้น  พบวา่  มีความคิดเห็นต่อดา้นมีจริยธรรมอยูใ่นระดบัสูงสุด  ส่วนดา้นทีอยูใ่น
ระดบัตาํสุด  คือ ดา้นมุ่งผลสัมฤทธิ  2) บุคลากรทางการศึกษาจาํแนกตามสถานทีปฏิบติังาน
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนถะหลกัของบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติังานใน
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05  เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นต่อดา้นมีจิตมุ่งบริการ  ดา้นมีจริยธรรม  และ
ดา้นมุ่งผลสัมฤทธิ  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ส่วนดา้นการทาํงานเป็น
ทีมและดา้นสังสมความเชียวชาญ  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ประไพ  ธรมธชั และ สาํลี  ทองธิว  ( 2553)  ไดศึ้กษาเรือง การ พฒันารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวชิาการโดยใชก้ลยทุธ์การปรับองคก์รของฟูลแลนสาํหรับครู
ประถมศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์ ของการศึกษา เพือ พฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทาง
วชิาการโดยใชก้ลยทุธ์การปรับองคก์รของฟูลแลนสาํหรับครูประถมศึกษา  และศึกษาคุณภาพของ
รูปแบบนี  สาํหรับสมรรถนะทางวชิาการทีเสริมสร้างใหก้บัครูในการวจิยันี  หมายถึง  สมรรถนะ
ต่อไปนี  1) สมรรถนะดา้นการสอน  ไดแ้ก่  การออกแบบการสอน  การดาํเนินการสอน  การ
ประเมินผลการเรียนรู้  และ  2) สมรรถนะดา้นการเป็นผูน้าํไดแ้ก่  การสือสารผลงานเพือการ
แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัและการทาํงานเป็นทีม  ดาํเนินการพฒันารูปแบบโดยการศึกษา
วเิคราะห์เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการปรับรูปแบบองคก์ร  การศึกษาภาคสนามเพือรวบรวมขอ้มูล
สภาพและปัญหา  สมรรถนะทางวชิาการของครู  จากนนันาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้าสร้างตน้ร่าง
รูปแบบเพือเสริมสร้างสมรรถนะทางวชิาการของครูในส่วนทีขาดหายไป  และภายในกรอบการ
ปรับรูปแบบองคก์รและนาํไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบพิจารณาความเป็นไปไดข้องรูปแบบ  ซึง
กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย ครูประถมศึกษา จาํนวน 24 คน  ในโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุ่มเป้าหมายทีเป็นครูไดม้าโดยวธีิเจาะจง  
เก็บขอ้มูลพฒันาการของสมรรถนะทางวชิาการของกลุ่มเป้าหมายโดยการวจิยัเชิงคุณภาพ  ดว้ย
วธีิการสังเกตการสอนสังเกตการดาํเนินงานดา้นการเป็นผูน้าํ โดยใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม และการบนัทึกการปฏิบติังานดา้นการสอนและการเป็นผูน้าํ
ของครู ขอ้มูลทีไดท้งัหมดถูกนาํมาวเิคราะห์ตีความสร้างขอ้สรุป  ผลการวจิยัสรุปวา่  1. หลงัการ
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พฒันาสมรรถนะทีขาดหายไปของครู คือ สมรรถนะดา้นการสอน  ไดแ้ก่  การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  สมรรถนะดา้นการเป็นผูน้าํ  ไดแ้ก่  การสือสารและกานทาํงานเป็นทีม  พบวา่  
ครูกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะทางวชิาการดา้นการสอนและการเป็นผูน้าํในระดบัดีมาก โดย
สมรรถนะในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี  สมรรถนะดา้นการสือสารใน
ระดบัดี  และการทาํงานเป็นทีมในระดบัดีมาก  2. รูปแบบทีพฒันาขึน  ประกอบดว้ย  ส่วนที 1 
หลกัการและวตัถุประสงค ์ โดยหลกัการของรูปแบบ ไดแ้ก่ การเสริมสร้างสมรรถนะทางวชิาการ  
ภายในกรอบการปรับสภาพสิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรมการทาํงานของบุคลากรทีเกียวขอ้งภายใน
องคก์ร  โดยใชอ้งคก์รโรงเรียนเป็นฐาน  สาํหรับ วตัถุประสงคคื์อ การเสริมสร้างสมรรถนะทาง
วชิาการใหก้บัครูกลุ่มเป้าหมาย   ส่วนที 2 กระบวนการเสริมสร้าง ซึงประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์  ดงันี 
1) สร้างเป้าหมายการพฒันาสมรรถนะทีขาดหายไปร่วมกนั  2) สร้างสรรคส์ายสัมพนัธ์เพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั   3) สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และ 4) สร้าง
กลัยาณมิตรทางการ ประเมิน  3. หลงัการใชรู้ปแบบ พบวา่ ครูแสดงสมรรถนะทางวชิาการทีขาด
หายไปได ้ และทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่เป้าหมายทีโรงเรียนกาํหนดไว ้

กาญจนชนก   ภทัรวนิชานนัท์ , วรพิทย์ มีมาก  และ ประพีร์ อภิชาตสกล  (2554)  ได้
ศึกษาเรือง การวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะหลกัเพือใช้ ในการประเมินขา้ราชการ  กรณีศึกษา : 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมีวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาเพือ ศึกษาความเหมาะสมของสมรรถนะหลกั และวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะหลกั  
เพือใชป้ระเมินขา้ราชการสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึง
ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 12 สมรรถนะ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ขา้ราชการสาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จาํนวน 203 คน ผลการศึกษา พบวา่ 1) ความเหมาะสม
ของสมรรถนะทีนาํมาใชป้ระเมินขา้ราชการในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  2) องคป์ระกอบ
ของสมรรถนะ  แบ่งกลุ่มไดเ้ป็น  7 องคป์ระกอบ  คือ องคป์ระกอบที  1) ดา้นมุ่งผลสัมฤทธิ  

องคป์ระกอบที  2) ดา้นการทาํงานเป็นทีม  องคป์ระกอบที  3) ดา้นความสามารถในการเรียนรู้  

องคป์ระกอบที  4) ดา้นการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  องคป์ระกอบที  5) ดา้นภาษาและเทคโนโลยี  
องคป์ระกอบที 6) ดา้นการยดึมนัในความถูกตอ้ง องคป์ระกอบที 7) ดา้นการสือสาร 
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งานวจัิยต่างประเทศ 

Blancero, Boroski, and Dyer  (1986)  ไดศึ้กษาเกียวกบัสมรรถนะทีตอ้งการใน
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เป็นสมรรถนะหลกัทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน  
ประกอบ ดว้ย 3 ส่วน โดยบรรยายดว้ยสมรรถนะ 11 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะหลกั (core 

competency)  เป็นสมรรถนะทีทุกตาํแหน่งงานในหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งมี  
ประกอบดว้ย 11 สมรรถนะ  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดงันี  กลุ่มที 1 ศกัยภาพส่วนบุคคล (personal 

integrity)  ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะ คือ จริยธรรม (ethics)  มาตรฐานของคุณภาพการปฏิบติังาน 
(standard of quality)  และการตดัสินใจโดยอาศยัหลกัของความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นจริง  
กลุ่มที 2 การมุ่งความกา้วหนา้และแรงผลกัดนั (ambition and drive)   ประกอบดว้ย  4  สมรรถนะ  
คือ การมุ่งผลสาํเร็จ (result orientation)  ความคิดริเริม (initiative)  ความมนัใจ (self confidence)  
และความกระตือรือร้นในการทาํงาน (enthusiasm and commitment)   กลุ่มที  3 ทกัษะในการ
ทาํงานเป็นทีม (team skill)  ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ คือ การสือสาร (communication)  การฟัง
และการตีความ (listening) การสร้างความสัมพนัธ์ (relationship building) และความร่วมแรงร่วมใจ 
(teamwork)  2) สมรรถนะเสริม (leverage competency) เป็นสมรรถนะเสริมทีใชใ้นการปฏิบติังาน  
ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ คือ การสร้างผลกระทบทางออ้ม (influence)  การใชท้รัพยากรอยา่งรู้
คุณค่า (utilization of resource)  ความตระหนกัในการตอ้งการของลูกคา้ (cluster awareness)  

ความคิดสร้างสรรค ์ (creativity)  การตงัคาํถามและตีความ (questioning)  และความรู้สึกส่วน
บุคคล (organization astuteness)  3) สมรรถนะประจาํตาํแหน่งงาน (role-specific competency)  
ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ คือ สมรรถนะของผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษาและสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย ์(human resource competency practitioner)  นกักลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์
(human resource strategist/ generalist)  การริเริมและคิดคน้ในงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (human 

resource initiative leader)  การสนบัสนุนงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (human resource operation 

support)  ทีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (human resource consultant)  ผูน้าํดา้นในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ (human resource organization leader)  โดยทีทงั 6 ตาํแหน่งงานจะประกอบดว้ย 
33 สมรรถนะ  ทีแต่ละตาํแหน่งงานตอ้งการต่างกนั  และตอบสนองหนา้ทีการทาํงานเฉพาะทาง   

Peters  (1998)  ได้ศึกษาเรือง การปฏิบติังานในการจดัการทรัพยากรมนุษย์  6 ดา้น คือ 

การจดัหาการคดัเลือก  การประเมินงาน  การฝึกอบรม  การจ่ายค่าจา้ง  และการออกแบบงานใน
หน่วยงานรับนกัศึกษากบัประสิทธิผลองคก์ร  โดยสอบถามเจา้หนา้ทีฝ่ายทะเบียน  และเจา้หนา้ที
ธุรการ 927 คน  ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยทวัไปนนัมีความสาํคญัต่อ
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ประสิทธิผลองคก์ร การใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรมนุษยย์งัเชือมโยงกบั
การประเมินผลรวม  และองคป์ระกอบของเกณฑก์ารวดัประสิทธิผล  นอกจากนีผลการปฏิบติัใน
การจดัการทรัพยากรมนุษยย์งัมีความสัมพนัธ์สูงต่อชือเสียงในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ขวญัของ
ผูป้ฏิบติังาน  ผลผลิตตามเป้าหมาย  และองคป์ระกอบของเกณฑก์ารวดัประสิทธิผลองคก์ร  อีกทงั
ระดบัของการปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรมนุษยที์สอดคลอ้งกบัภารกิจขององคก์รยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัการประเมินผลรวม ชือเสียงในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ขวญัของผูป้ฏิบติังาน  และ
องค์ประกอบของเกณฑว์ดัประสิทธิผลองคก์ร  ซึงตวัแปรทาํนายเกียวกบัการปฏิบติัในการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยที์สาํคญัทีสุดคือ  การใหก้ารฝึกอบรม  การจ่ายค่าจา้งตอบแทนและการออกแบบ
งาน 

Wright (2001)  ไดศึ้กษาเรือง  ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  : สิงทีถูกตอ้งทีควร
ไดรั้บ ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  และเป็นตวัชี
ทิศทางและเป็นตวัวดัความเจริญเติบโตตวับุคคลซึงเป็นทุนมนุษย์  โดยเป็นตวัเสริมหนา้ทีในการ
บริการและเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัในการติดตามงาน  และเป็นตวัขบัเคลือนความสาํเร็จทีสาํคญัของ
องคก์าร  ซึงประกอบดว้ย   1) ความสามารถใหเ้กิดอิทธิพลหรือชกัชวน   2) ทกัษะระหวา่งบุคคล   

3) ความรู้ทางเทคนิค  และ 4) ความสามารถในการจดัการกบัความคลุมเครือ 

Cavalier, Don R. and others  (2005) ไดศึ้กษาเรือง ความคิดเห็นของผูจ้า้งงานเกียวกบั
สมรรถนะหลกัของลูกจา้ง  โดยการจดัสัมมนากลุ่มยอ่ยผูจ้า้งงาน  ประเภทของหน่วยงานทีทาํการ
สัมมนากลุ่มยอ่ยในการสาํรวจครังนี  ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั  หน่วยจดัการป่าไม้  ธนาคาร การเกษตร  

บริการทางการเงิน  สถานพยาบาล  เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานและสาขาวชิาชีพต่างๆ  ใน
ประเทศกลุ่มสหราชอาณาจกัร จาํนวน 53 ราย ไดผ้ลการสาํรวจ   ดงันี  ในส่วนของสมรรถนะดา้น
ที 1 สมรรถนะดา้นการสือสาร กลุ่มผูว้า่จา้งส่วนใหญ่เห็นวา่ลูกจา้งมีสมรรถนะดา้นการสือสารอยู่
ในระดบัตาํ  ทีระดบัคะแนนเฉลีย  1.79 ในดา้นการเขียนความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
สือสารดว้ยการเขียน  ในส่วนของการสือสารดว้ยการฟัง  การอ่านและการพดู  เห็นวา่มี
ประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง  ทีคะแนนเฉลีย  2.34  ในส่วนของสมรรถนะดา้นที  2 คือ
สมรรถนะดา้น การคิดแกปั้ญหา  ก็ไดผ้ลการวจิยัออกมาในลกัษณะเดียวกบัสมรรถนะดา้นการ
สือสาร  สมรรถนะดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอื้นนนั   ผลการวจิยัพบวา่   ลูกจา้งมีการทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นในเชิงบวก  ไดผ้ลของประสิทธิภาพค่อนขา้งดีสาํหรับสมรรถนะดา้นนี  สาํหรับคาํถามในการ
สัมมนากลุ่มในประเด็นความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะใหคุ้ณค่าในลูกจา้งและขอ้เสนอ
ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  ไดผ้ลการสัมมนา  ดงันี ดา้นสมรรถนะในการสือสารควรมีการนาํเทคโนโลยมีา
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ใชเ้พือสร้างความเชือมนัและรองรับความตอ้งการในการบริการลูกคา้ในทุกๆ  วนั เพิมการ
สร้างสรรคใ์นการเขียนและการพดู  เพิมทกัษะทางเทคโนโลยทีีเกียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์กบั
บุคคล สอนความรู้และทกัษะคอมพิวเตอร์ใหมี้ทศัคติและความเป็นมืออาชีพ  พฒันาใหมี้ทกัษะ
การฟังทีดี  เป็นผูฟั้งทีดี  สมรรถนะดา้นการคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา  มีขอ้เสนอแนะจากผูร่้วม
สัมมนา ดงันี เพิมความเขม้ขน้ในดา้นจริยธรรมในงานจากสถานศึกษาและพนืหลงัและประวติัการ
ทาํงาน พฒันาใหมี้ทศันคติเชิงบวก  สร้างใหเ้กิดความเชือมนัในการเรียนรู้ทีจะทาํงาน ตามความ
ตอ้งการ และสามารถปรับตวัเปลียนแปลงไปตามอุปทานของธุรกิจ  คิดทีจะทาํงานและแกปั้ญหา
ของทีม ทาํงานหนกั  มีเกียรติตลอดเวลา  มีทกัษะของสัญชาตญาณพืนฐาน  (Common sense skills) 

เขา้ใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสามารถบริหารเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในส่วนของ
สมรรถนะดา้นการทาํงานร่วมกบัผูอื้น  มีขอ้เสนอแนะจากการสัมมนา  ดงันี มีความยดืหยุน่  เตม็ใจ
ทีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์  และทกัษะการตอบสนองความตอ้งการ  สมรรถนะทีตอ้งการใน
อนาคตสาํหรับการจา้งคือสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสือสารทีกา้วหนา้มีความ
ชดัเจน  มีประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงการสือสารทีหลากหลาย  ใชเ้ทคโนโลยขีนัสูงและมีพืน
ความรู้ทางอุตสาหกรรมและการทาํงาน  สามารถเปลียนแปลงตามเทคโนโลยแีละทนักระแสของ
เทคโนโลยี  ความรู้และประสบการณ์  การใชค้อมพิวเตอร์และการเกษตร  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การติดต่อทางธุรกิจ  ในส่วนของสมรรถนะดา้นการคิดวเิคราะห์ทีมีความ
ตอ้งการในอนาคต  ไดแ้ก่  ความรู้เรืองคุณภาพและการจดัการกระบวนการผลิต  การขบัเคลือน
ธุรกิจ การคิดนอกกรอบ  ตระหนกัถึงการปรับตวัและการเปลียนแปลง  สมรรถนะดา้นการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้นทีคาดหวงัใหมี้ในอนาคตไดแ้ก่การเรียนรู้โลกกวา้ง นวตักรรม  ทกัษะบุคคล  ความเป็น
ผูน้าํ และการเป็นหวัหนา้งาน 

Ozcelik and Ferman (2006) ไดศึ้กษา เรืองเกียวกบัสมรรถนะ   ผลการศึกษาพบวา่
สมรรถนะเป็นส่วนหนึงในการจดัการพฒันาทรัพยากรบุคคล  การศึกษาครัง นีเป็นการตรวจสอบ
จุดหมายของสมรรถนะทีมีส่วนในการจดัการพฒันาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource 

Management : HRM) ในองคก์าร  รวมทงัการทบทวนเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวขอ้งตาม
มุมมองต่างๆ  ในเรืองของสมรรถนะ  จากการสร้างทฤษฎีก่อนหนา้นีและหลกัฐานทีสังเกตได้
บางอยา่ง  กรอบของสมรรถนะใหม่ไดมี้การพฒันาดีขึน  จุดมุ่งหมายทีสาํคญัของการวจิยัเนน้การ
ยนืยนัการนาํสมรรถนะไดใ้ชใ้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล  ทกัษะ และอุปนิสัยในองคก์ารต่างๆ  

สิงทีคน้พบในการศึกษาครังนี  มีสิงทีทา้ทายเป้าหมายการพฒันาสมรรถนะทีแตกต่างของบุคคล  

และความแตกต่างทางวฒันธรรมการทาํงานของแต่ละทอ้งถินและประเทศ  อยา่งไรก็ตาม  หากมี
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การจดัการทีเหมาะสม สมรรถนะก็สามารถสร้างเสริมงาน และมีการพฒันาจนสามารถบรรลุไดท้งั
ความตอ้งการขององคก์ารและบุคคล 

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทีเกียวกบัความเป็นมาและนโยบายการขบัเคลือนการศึกษา
ขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน  รวมถึงแนวคิด  ทฤษฏี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบสมรรถนะ และการประเมินสมรรถนะ  ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทงันกัการศึกษาและ
นกัวชิาการต่างใหค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ดงันนั การเตรียม
ความพร้อมดา้นการศึกษาเพือ กา้วสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิงจาํเป็น  เพือใหเ้กิดประโยชน์และ
เป็นการปูพนืฐานในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหน้กัการศึกษาและผูที้เกียวขอ้งเกิดความตืนตวั  

และมีความพร้อม ในการ กา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ซึงกระทรวงศึกษาธิการไดพ้ยายามปฏิรูป
การศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทงัระดบัการศึกษาขนัพืนฐานและระดบัอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยงิการศึกษาในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานซึงเป็นระดบัทีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัใน
การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ เพือใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนทีถูกกาํหนดใหมี้คุณลกัษณะใน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ ( knowledge) 2) ดา้นทกัษะ
กระบวนการ (Skills) และ 3) ดา้นเจตคติ (Attitude) เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน อยา่งมี
ทิศทางตามเป้าหมายทีวางไว้   แต่ในสภาพปัจจุบนั การจดัการศึกษาไทยยงัประสบปัญหาในเรือง
ของคุณภาพครู  จึงไดน้าํแนวคิดเรืองสมรรถนะมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสมรรถนะครู   เพราะมี
ความเชือวา่ เมือครูมีการพฒันาตนเองและพฒันางานดว้ยการนาํขนัตอนหรือกระบวนการวจิยัมา
ใชแ้ลว้  ก็จะส่งผลใหส้มรรถนะดา้นต่างๆ ของครูสูงขึน อนัจะนาํไปสู่ การพฒันา ศกัยภาพของ
ตนเอง และ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ใหดี้ยงิขึน ซึงจาํเป็นตอ้งพฒันารูปแบบสมรรถนะครูก่อน 
โดยศึกษาสมรรถนะครู ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้ (knowledge) 2) ดา้นทกัษะ 
(Skills)  ซึงสองดา้นนีเป็นคุณลกัษณะทีบุคคลมีอยู ่สามารถมองเห็นไดง่้ายและพฒันาไดง่้าย   และ 
3) ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ส่วนบุคคล ( Attributes)  ซึงเป็นส่วน ทีบุคคลมีอยู่  มองเห็นไดย้าก และ
พฒันาไดย้าก  ไดแ้ก่  แรงจูงใจ   อุปนิสัย   เจตคติ  ทศันคติ  ภาพลกัษณ์ภายในและบทบาทที
แสดงออกต่อสังคม  การทีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งใดขึนอยูก่บัคุณลกัษณะทีบุคคล
มีอยู่  และองคป์ระกอบในความหมายของสมรรถนะอาจเกิดจากสามารถของบุคคลนนัๆ เอง หรือ
เกิดจากความสามารถทีสร้างขึนไดภ้ายหลงัซึงอาจเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ทาํงาน โดยดาํเนินการพฒันารูปแบบสมรรถนะครูดว้ย การวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) 

โดยมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) ทีใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพราะเป็นวธีิการวจิยั ทีเป็น
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กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นหรือการตดัสินใจอยา่งอิสระจากผูเ้ชียวชาญในเรืองใดเรืองหนึง 
โดยไม่ใหผู้เ้ชียวชาญตอ้งเผชิญหนา้กนั เพือใหผู้เ้ชียวชาญใชค้วามรู้ความสามารถและแสดง
คิดเห็นอยา่งอิสระ เป็นการลดความขดัแยง้และเหตุผลทางความคิดเห็นดว้ยกนั ซึงใชก้ารสัมภาษณ์
และแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการสือสารใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) สาํหรับผูเ้ชียวชาญ
พิจารณา เพือนาํมาซึงขอ้มูลทีเป็นฉนัทามติหรือสอดคลอ้งเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Consensus) 
และมีความน่าเชือถือมากทีสุด โดยรูปแบบสมรรถนะทีไดรั้บการพฒันานี สามารถใชเ้ป็นรูปแบบ
สมรรถนะใหก้บัครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในการพฒันาสมรรถนะตนเองใหมี้ความพร้อม เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  และสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง ในการสร้างแบบประเมิน
สมรรถนะครูตามสภาพจริง เพือนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับกา้วสู่ ประชาคมอาเซียน   ซึงผลการวจิยัทีไดจ้ะ
เป็นประโยชน์อยา่งยงิ ใหก้บัสถาบนัการศึกษาในการพฒันา สมรรถนะ ครูใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมทีจะขบัเคลือนใหส้ถานศึกษากา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งมีทิศทางตามเป้าหมายทีวาง
ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน องคก์รการศึกษา และประเทศชาติ
ต่อไป  สาํหรับการนาํ รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทีไดพ้ฒันาตามกระบวนการวจิยั  ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันา
สมรรถนะครูนนั สามารถนาํไปใชไ้ดท้งัระดบับุคคล และระดบัองคก์ร และควรนาํไปใชเ้พือให้
สอดคลอ้งกบัตามความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูของแต่ละคน และแต่ละองคก์ร
อยา่งเป็นระบบ  ซึงผูว้จิยัสรุปขนัตอนของการนาํ รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ไปใช้เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ดงัภาพที 5 ต่อไปนี 
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ภาพท ี5  ขนัตอนการนํารูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูไปใช้ 

เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ศึกษานโยบายการขบัเคลือน 

สถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน 

สร้างแบบประเมินสมรรถนะครู 

และ 

ประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 

 

กาํหนดรูปแบบสมรรถนะ 

ทีจาํเป็นสาํหรับครู 

เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และสมรรถนะครูทีคาดหวงั 

กาํหนดแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 

ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาสมรรถนะครู 

เพือรองรับการกา้วสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

ประเมินความตอ้งการจาํเป็น 

ในการพฒันาสมรรถนะครูเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พฒันาสมรรถนะครู 

ทีตาํกวา่เกณฑที์คาดหวงั 

ตามลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น 

ในการพฒันา 

ประเมินผล 

การพฒันาสมรรถนะครู 
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ดงันนั ผูว้จิยัจึงได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะ
ทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดงัภาพที 6 
ต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี6  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาเอกสารและขอ้มูล 

เกียวกบั 
- สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามสภาพจริง 

- ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน   

- นโยบายการขบัเคลือนสถานศึกษา 

ขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน 

- แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบั 

สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ 

 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบั
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ 

ทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนโดยใชเ้ทคนิค 

EDFR 

(Ethnographic Delphi Future 

 

รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และระดบัสมรรถนะครูทีคาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง 

และ 

ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู  

เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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บทท ี3 

วธิีดําเนินการวจิัย 
 

การวจิยั เรือง การพฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พือ  1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบ
สมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั   2) พฒันารูปแบบสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   และ  3) 

ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคม   ซึงเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) ทีมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยผูว้จิยัพฒันารูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ย
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ยการวเิคราะห์ค่า ดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) และวเิคราะห์ เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) 
สมรรถนะ ครูระหว่ างสมรรถนะที คาดหวงั และสมรรถนะ ตามสภาพจริง  ซึงมีรายละเอียดของ
วธีิดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัแบ่งวธีิดาํเนินการวจิยั ออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนท ี1 ศึกษา สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั 

ขนัตอนท ี2 พฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

ขนัตอนท ี3 ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครูในสถานศึกษา
ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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โดยมีรายละเอียดของวธีิดาํเนินการวจิยัในแต่ละขนัตอนดงันี 

ขนัตอนท ี1 ศึกษา สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขัน
พนืฐานตามสภาพปัจจุบัน 

ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษา
ขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. วธีิดําเนินการ 
ผูว้จิยัทาํการศึกษาเอกสารและขอ้มูล เพือวเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นที

เกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนัซึง
กาํหนดโดยหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ  วา่มีสมรรถนะอะไรบา้ง และ มีการจดักลุ่มของ
สมรรถนะในดา้นต่างๆ และมีรายละเอียดตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะอยา่งไรบา้ง 

2. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  แบบวเิคราะห์เอกสาร โดยผูว้จิยัสร้างขึนเอง 

เพือรวบรวมและสังเคราะห์เป็นประเด็นทีเกียวกบั สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั  โดยมีรายการของการวเิคราะห์ คือ สมรรถนะและ
ตวัชีวดัของสมรรถนะ จาํแนกตามกลุ่มของสมรรถนะในดา้นต่างๆ   

3. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
การหาคุณภาพของเครืองมือ  ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํ แบบวเิคราะห์เอกสาร ที

เกียวกบั สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนัที
สร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพือปรับปรุงแกไ้ขให้
มีความเหมาะสม  หลงัจากนนัจึงนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์เอกสาร 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวเิคราะห์เอกสารทีศึกษาดว้ยตนเอง  

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์

เนือหา (Content Analysis) ซึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล  อาศยัการ
ตีความ (Interpretation) จากเนือหาขอ้มูลในเอกสาร เพือสรุปเป็นประเด็นเกียวกบั ศึกษาสมรรถนะ
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และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั ซึงกาํหนดโดย
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ   โดยมีการจดักลุ่มของสมรรถนะในดา้นต่างๆ และมีรายละเอียด
ตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะ  (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ฎ หนา้ที 655) 

 
ขนัตอนท ี2  การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐาน

เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ผูว้จิยัพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ

รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีรายละเอียดดงันี 

1. วธีิดําเนินการ 
ผูว้จิยัพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ

รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาขอ้มูลเกียวกบัประชาคมอาเซียนและนโยบายในการ
ขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน   แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบั
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะครู  เพือรวบรวมและสรุปเป็นประเด็นทีเกียวกบั นโยบายในการ
ขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะครูในประชาคมอาเซียน  และ
นาํขอ้มูลทีวเิคราะห์ไดจ้ากขนัตอนที 1 มาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  และไดร้ะดบั
สมรรถนะครูทีคาดหวงั โดยใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน (มีรายละเอียด

ตามเอกสารในภาคผนวก ก หนา้ที 421)  ซึงไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive 

Selection)  โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ชียวชาญ ดงันี  
1) เป็นผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

2) เป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
3) เป็นผูที้มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนและมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานเกียวกบัการขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครอบคลุม จึงกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลจากหลายสาขา ดงันี 

 



169 

2.1 ผูเ้ชียวชาญทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการวางแผนและกาํหนดนโยบายดา้น
การศึกษา 

- ระดบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จาํนวน 1 คน  

- ระดบัเขตพืนทีการศึกษา                                                จาํนวน 1 คน  

- ระดบัสถานศึกษา                                                           จาํนวน 2 คน 
2.2 ผูเ้ชียวชาญทางดา้นบริหารการศึกษาและวจิยัการศึกษา จาํนวน 3 คน 

2.3 ผูเ้ชียวชาญทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 3 คน  

2.4 ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการเมืองและการปกครอง  จาํนวน 1 คน 

2.5 ผูเ้ชียวชาญทางดา้นศาสนา ภาษา และวฒันธรรม จาํนวน 3 คน  

2.6 ผูเ้ชียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจ  จาํนวน 2 คน 

2.7 ผูเ้ชียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน 1 คน 

3. เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ

รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
ซึงมีเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามความคิดเห็นสองฉบบั โดย
ผูว้จิยัสร้างขึนเองเพือใชก้ารเก็บขอ้มูลสามรอบ  ดงันี   

รอบทหีนึง   การสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ   ในการสัมภาษณ์ครังนี มีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์เกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วหนา้สู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ค หนา้ที 427) โดยทีผูว้จิยัสร้างขึน
เองจากการนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและขอ้มูล เกียวกบัความเป็นมาของ
ประชาคมอาเซียน  นโยบายในการขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน  แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบั สมรรถนะ ของครู  มาสร้างเป็นขอ้คาํถาม แลว้นาํไปสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน การสัมภาษณ์ในการวจิยันีใชว้ธีิการบนัทึกเทป และจดบนัทึกการ
สัมภาษณ์ ซึงไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ชียวชาญ  โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่ชีนาํและใชก้ารสรุป
สะสมตลอดการสัมภาษณ์ ( Cumulative summarization technique)  ซึงผูเ้ชียวชาญสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพิมเติมไดอ้ยา่งเตม็ทีเกียวกบัการกาํหนดสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา
ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน แลว้นาํคาํตอบทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์
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ขอ้มูล  ซึงสรุปไดเ้ป็นสมรรถนะดา้นความรู้  สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล รวมทงัหมด 30 สมรรถนะ  182 ตวัชีวดั  ดงันี  

 สมรรถนะด้านความรู้ มี      9 สมรรถนะ     3 8 ตวัชีวดั  

 สมรรถนะด้านทกัษะ มี    17 สมรรถนะ   108 ตวัชีวดั  
 สมรรถนะด้านความรู้ มี      4 สมรรถนะ     36 ตวัชีวดั  

รอบทสีอง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสองนี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัเกียวกบัรูปแบบสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  (มีรายละเอียด
ตามเอกสารในภาคผนวก ง หนา้ที 449) ซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แลว้ผูว้จิยันาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบทีหนึง  พิจารณาและตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสอง
มาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range) ค่าเฉลียเลข
คณิต (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ของแต่ละขอ้คาํถาม 

รอบทสีาม   การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  (มีรายละเอียดตาม
เอกสารในภาคผนวก จ หนา้ที 480) ซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัเดียวกบั
แบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการ เพมิค่ามธัยฐาน ( Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง  พร้อมแสดงเครืองหมาย
คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน ทีตอบในรอบทีสอง ลงในแบบสอบถามรอบทีสาม เพือให้
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบแบบสอบถามในรอบที
สองไว ้ จากนนัผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบทีสอง 
พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะเปลียนความคิดเห็น
ใหม่  ถา้ผูเ้ชียวชาญตอ้งการยนืยนัคาํตอบเดิมแต่เป็นคาํตอบไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตพิสัย
ระหวา่ง ควอไทล ์ก็ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบขอ้คาํตอบเดิม   แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) ค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) และค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ 
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แบบสอบถามทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองและรอบทีสาม นี  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating scale)  โดยกาํหนดค่าของคะแนนใน
แต่ละระดบั ไวด้งันี 

5 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมากทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอื้นได้ 

4 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมาก   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง 

3 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัปานกลาง   ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

2 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ย   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ยทีสุด   ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบติัหรือ
เกิดผลงานได ้

4. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีเป็นแบบสัมภาษณ์ซึงทีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลรอบทีหนึงนนั ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํ แบบสัมภาษณ์ ทีสร้างขึนไปใหอ้าจารยที์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม 
หลงัจากนนัจึงนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ข หนา้ที 
425)  เพือตรวจสอบความตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้ง
ของแบบสัมภาษณ์ (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ซ หนา้ที 583)  และผูว้จิยัทาํการ
ประเมินค่าความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัขอ้คาํถามเป็นรายขอ้ (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกขอ้คาํถาม คือ เป็นขอ้คาํถามทีมี IOC ตงัแต่ 
.60 ขึนไป  และในการวเิคราะห์ผลครังนี พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่า IOC  เท่ากบั 1.00 ซึงสูงกวา่
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เกณฑที์กาํหนด  และเมือทาํการปรับปรุงและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ จึงนาํ
แบบสอบถามไปใชส้ัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นซึงทีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบทีสองและรอบทีสามนนั  ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํ แบบแบบสอบถามที
สร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขใหมี้
ความเหมาะสม หลงัจากนนัจึงนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน (มีรายละเอียดตามเอกสารใน
ภาคผนวก ข หนา้ที 425)  เพือตรวจสอบความตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชแ้บบ
ประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ฌ หนา้ที 605)  
และผูว้จิยัทาํการประเมินค่าความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัขอ้คาํถามเป็นรายขอ้ ( Index 

of Item Objective Congruence: IOC)  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกขอ้คาํถาม คือ เป็นขอ้
คาํถามทีมี IOC ตงัแต่ .60 ขึนไป  และในการวเิคราะห์ผลครังนี พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่า IOC 

อยูร่ะหวา่ง .80 –1.00 ซึงสูงกวา่เกณฑที์กาํหนด   และเมือทาํการปรับปรุงและแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ จึงนาํแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบทีหนึง ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองซึงได้

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17  คน   ในการการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบทีสองและรอบที
สาม ผูว้จิยัส่งและรับแบบสอบถามความคิดเห็นทงัดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์โดยผูว้จิยัส่ง
หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัผูเ้ชียวชาญ 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีหนึง  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย
การวเิคราะห์เนือหา ( Content Analysis) ซึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็น
ผล  อาศยัการตีความ ( Interpretation) จากเนือหาขอ้มูลในการสัมภาษณ์ เพือนาํมาสรุปเป็น
ประเด็นเกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ฏ หนา้ที 664)  
และใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามในรอบทีสองและรอบทีสามต่อไปไป 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสองและรอบทีสาม ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทีได้
จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17  คน  และในส่วนของการแปล
ผลของขอ้มูลในรอบทีสองและรอบทีสามนนั ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวดั
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แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (Center tendency) ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน ( Median) ค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) และค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ดงันี 

การหาค่ามัธยฐาน ( Median) 
ผูว้จิยัหาค่ามธัยฐาน ( Median) จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญทงัหมด จาํนวน 17 คน เพือวเิคราะห์วา่ ขอ้ความทีกาํหนดนนัเป็น สมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูในระดบัใด  โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่ามธัยฐาน ดงันี 

4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นวา่เป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ในระดบัมาก
ทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือ
เป็นทีปรึกษาผูอื้นได ้

3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมาก ซึง
เป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัปานกลาง 
ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานไดโ้ดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ย ซึง
เป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานไดโ้ดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1.00 – 1.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชียวชาญเห็นวา่เป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ในระดบันอ้ย
ทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รู
สามารถนาํไปปฏิบติัหรือเกิดผลงานได ้

โดยมีเกณฑก์าํหนดวา่ ขอ้ความนนัตอ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป 
จึงจะเป็น ขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

การหาค่าพสัิย ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 
ผูว้จิยัหาค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range: IQR) จากการตอบ

แบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญทงัหมด จาํนวน 17 คน เพือศึกษาการกระจายของความคิดเห็นที
ผูเ้ชียวชาญตอบ เป็นการพิจารณาวา่ ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัหรือไม่ โดยใชก้าร
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คาํนวณการหาค่าความแตกต่างระหวา่งควอไทลที์ 3 และควอไทลที์ 1 )( 13 QQ  และมีเกณฑ์
กาํหนดวา่ ถา้ขอ้ความนนัตอ้งมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  (Interquartile range) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 
1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนั แต่ถา้ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) สูงกวา่ 1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

หลงัจากเก็บขอ้มูลสามรอบแลว้ผูว้จิยัคดัเลือกขอ้ความทีจะมาเป็นกรอบ
ความคิดในการอภิปรายผลโดยคดัเลือกขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะ
ทีครูจาํเป็นตอ้งมีในระดบัมากถึงมากทีสุด และเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
กนัเท่านนั คือ กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาวา่ ขอ้ความนนัตอ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) ตงัแต่ 3.50 ขึน
ไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range: IQR) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 เท่านนั  ส่วน
ขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งมีในระดบัทีตาํกวา่ระดบั
มากหรือเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนัจะถูกตดัทิงไป   ตวัชีวดัทีผา่น
เกณฑถื์อวา่ผูเ้ชียวชาญทงั 1 7 คน มีความคิดเห็น สอดคลอ้งกนัวา่  เป็นตวัชีวดั ของสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ซึงพบวา่ มี
ตวัชีวดัทีตอ้งตดัทิงเนืองจากไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 14 ตวัชีวดั และมีตวัชีวดัทีคดัเลือกไวเ้นืองจาก
ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 168 ตวัชีวดั  ดงันี  

 สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ     33  ตวัชีวดั 

 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ     99  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี      4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั 

และในการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน  (ทีคาดหวงั) เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการ
พิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญดงันี 

1) ในกรณีทีขอ้ความของแบบสอบถามรอบทีสามของผูเ้ชียวชาญมีค่ามธัยฐาน
ตงัแต่ 3.50 – 4.49 และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลมี์ค่าตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็น
ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัวา่ขอ้ความนนัเป็นสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมาก 

2) ในกรณีทีขอ้ความของแบบสอบถามรอบทีสามของผูเ้ชียวชาญมีค่ามธัยฐาน
ตงัแต่ 4.50 – 5.00 และถา้ค่าพิสัยระหวา่งควอไทลมี์ค่าตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็น
ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัวา่ขอ้ความนนัเป็นสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมากทีสุด 
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ขนัตอนท ี3  ประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษา
ขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1.   วธีิดําเนินการ 
ผูว้จิยัประเมินสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง  เพือ

วเิคราะห์ระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์เพือประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) และวเิคราะห์
เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะครูระหว่างสมรรถนะที คาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพ
จริง โดยใชค้่าเฉลียเป็นจุดตดั 

2. ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้จิยักาํหนด ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ดงันี 
ประชากร  

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาเป็น สถานศึกษาขนัพืนฐาน ทีเป็นโรงเรียนจดั
การศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษาหรือระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึงเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  รวม
ทงัหมด 82 โรงเรียน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ดงันี   

ก) โรงเรียนทีเข้าร่วม โครงการพฒันา ประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) จาํนวน 14  โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

1) โรงเรียนโยธินบูรณะ  สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ)  
2) โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  สพม. เขต 34  (เชียงใหม่)  
3) โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สพม. เขต 14  (ภูเก็ต) 
4) โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พิทยาคาร  สพม. เขต 18  (ชลบุรี) 
5) โรงเรียนนารีนุกลู  สพม. เขต 29  (อุบลราชธานี) 
6) โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร  สพม. เขต 21 (หนองคาย) 
7) โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร  สพม. เขต 14  (ระนอง) 
8) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สพม. เขต 16 (สงขลา) 
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9) โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์  สพม. เขต 36  (เชียงราย) 
10)  โรงเรียนสรรพวทิยาคม  สพม. เขต 38  (ตาก) 
11)  โรงเรียนประสาทวทิยาคาร  สพม. เขต 33  (สุรินทร์) 
12)  โรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
13)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
14)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล  สพม. เขต 16 (สตูล) 

ข) โรงเรียนทีเข้าร่วม โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN 
Focus School)  จาํนวน 14 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 7 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนชุมชนบา้นบางเสร่ (ขยายโอกาส) สพป. ชลบุรี เขต 3 

2) โรงเรียนบา้นตน้ปรง  สพป. ตรัง เขต 2  

3) โรงเรียนบา้นตากประถมวทิยา (ขยายโอกาส) สพป. ตาก เขต 1 

4) โรงเรียนบา้นสาํนกัใหม่ (ขยายโอกาส) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 

5) โรงเรียนวดัแจง้ (เศียรคุรุราษฎร์บาํรุง) (ขยายโอกาส) สพป. บุรีรัมย ์เขต 2 

6) โรงเรียนอนุบาลสตูล  สพป. สตูล เขต 1 

7) โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร  สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 7 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ ์ สพม. เขต 1  (กทม.)  
2) โรงเรียนพุทธโสธร  สพม. เขต 6  (ฉะเชิงเทรา) 
3) โรงเรียนเทพมงคลรังษี  สพม. เขต 8  (กาญจนบุรี) 
4) โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) 
5) โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ)  
6) โรงเรียนบา้นป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
7) โรงเรียนบา้นบ่อเบีย สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ)์ 
 

ค) โรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็น 
Buffer School  จาํนวน 24 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 14 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนบา้นท่าอาจ  สพป. ตาก เขต 2 

2) โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวทิยา สพป. ตาก เขต 2  
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3) โรงเรียนบา้นเวยีงพาน  สพป. เชียงราย เขต 3  

4) โรงเรียนบา้นร่มเกลา้  สพป. น่าน  เขต 1  

5) โรงเรียนบา้นส้มป่อย  สพป. มุกดาหาร เขต 1 

6) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 94 (บา้นบ่อนาํร้อน)  สพป. ยะลา เขต 3 

7) โรงเรียนบา้นนาํแดง  สพป. ระนอง เขต 1 
8) โรงเรียนบา้นหาดจิก  สพป. ระนอง เขต 1 

9) โรงเรียนบา้นตะโกล่าง  สพป.  ราชบุรี เขต 1 

10) โรงเรียนบา้นเสาธงชยั  สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 

11) โรงเรียนอนุบาลบุ่งคลา้  สพป. บึงกาฬ   

12) โรงเรียนบา้นหนองเมก็  สพป. อุบลราชธานี  เขต 5 

13) โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที 190  สพป. สุรินทร์ เขต 3 

14) โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี  สพป. สระแกว้ เขต 2 

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 10 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนคลองนาํใสวทิยาคาร  สพม. เขต 7  (สระแกว้) 
2) โรงเรียนสวนผงึวทิยา  สพม. เขต 8 (ราชบุรี) 
3) โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน”  สพม. เขต 15 ( ยะลา) 
4) โรงเรียนบึงกาฬ  สพม. เขต 21 (บึงกาฬ) 
5) โรงเรียนมุกดาวทิยานุกลู สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
6) โรงเรียนภูมิซรอลวทิยา  สพม.  เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
7) โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี) 
8) โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  สพม. เขต 33 (สุรินทร์ ) 
9) โรงเรียนเวยีงแก่นวทิยาคม  สพม. เขต 36  (เชียงราย) 
10)  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค ์รัชมงัคลาภิเษก สพม. เขต  37 (น่าน) 

ง) โรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น 
Sister School  จาํนวน 30 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 15 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 14 (ท่าใหม่บา้นสิว) สพป. จนัทบุรี เขต 1 
2) โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ  สพป. ชยัภูมิ เขต 1 
3) โรงเรียนแม่คือวทิยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
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4) โรงเรียนสุนทรวจิิตร  สพป. นครพนม เขต 1 
5) โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 
6) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  สพป. นครสวรรค ์เขต 1 
7) โรงเรียนวดัดอนไก่เตีย  สพป. เพชรบุรี เขต 1 
8) โรงเรียนอนุบาลพงังา  สพป. พงังา เขต 1 
9) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป. พิษณุโลก เขต 1 
10)  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  สพป. ลพบุรี เขต 1  
11)  โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 
12)  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สพป. สุรินทร์ เขต 1 
13)  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป. สมุทรสาคร เขต 1 
14)  โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั  สพป. สุโขทยั เขต 1 
15)  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  สพป. อุดรธานี เขต 1  

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 15 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั  สพม. เขต 5 (ลพบุรี) 
2) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  สพม. เขต 10  (สมุทรสาคร)  
3) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) 
4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  สพม. เขต 1 (นครศรีธรรมราช) 
5) โรงเรียนดีบุกพงังาวทิยายน  สพม. เขต 14  (พงังา) 
6) โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา  สพม. เขต 16  (สงขลา) 
7) โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 
8) โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั  สพม. เขต 22 (นครพนม) 
9) โรงเรียนกลัยาวตัร  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 
10)  โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล  สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 
11)  โรงเรียนสิรินธร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
12) โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) 
13) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  สพม. เขต 38 (สุโขทยั) 
14) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
15) โรงเรียนนครสวรรค ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค)์ 
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กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาเป็นโรงเรียนทีผูว้จิยัสุ่มจากประชากรแบบ

แบ่งประเภท  (Stratified Random Sampling) ตามลกัษณะของโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคม
อาเซียน  ซึงกาํหนดจาํนวนโรงเรียนทีเป็น กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.V., 1970: 607-610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง เป็น
โรงเรียน 70 โรงเรียน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ดงันี 

ก) โรงเรียนทีเข้าร่วม โครงการพฒันา ประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) จาํนวน 12 โรงเรียน   ไดแ้ก่ 

1) โรงเรียนโยธินบูรณะ  สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ)  
2) โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  สพม. เขต 34  (เชียงใหม่)  
3) โรงเรียนสตรีภูเก็ต  สพม. เขต 14  (ภูเก็ต) 
4) โรงเรียนโพธิสัมพนัธ์พิทยาคาร  สพม. เขต 18  (ชลบุรี) 
5) โรงเรียนนารีนุกลู  สพม. เขต 29  (อุบลราชธานี) 
6) โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร  สพม. เขต 21 (หนองคาย) 
7) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ สพม. เขต 16 (สงขลา) 
8) โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์  สพม. เขต 36  (เชียงราย) 
9) โรงเรียนสรรพวทิยาคม  สพม. เขต 38  (ตาก) 
10) โรงเรียนประสาทวทิยาคาร  สพม. เขต 33  (สุรินทร์) 
11) โรงเรียนกนัทรลกัษว์ทิยา  สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
 

ข) โรงเรียนทีเข้าร่วม โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN 
Focus School)  จาํนวน 12 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 6 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนชุมชนบา้นบางเสร่ (ขยายโอกาส) สพป. ชลบุรี เขต 3 

2) โรงเรียนบา้นตน้ปรง  สพป. ตรัง เขต 2  

3) โรงเรียนบา้นตากประถมวทิยา (ขยายโอกาส) สพป. ตาก เขต 1 

4) โรงเรียนบา้นสาํนกัใหม่ (ขยายโอกาส) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 

5) โรงเรียนวดัแจง้ (เศียรคุรุราษฎร์บาํรุง) (ขยายโอกาส) สพป. บุรีรัมย ์เขต 2 

6) โรงเรียนอนุบาลสตูล  สพป. สตูล เขต 1 
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ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 6 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนพุทธโสธร  สพม. เขต 6  (ฉะเชิงเทรา) 
2) โรงเรียนเทพมงคลรังษี  สพม. เขต 8  (กาญจนบุรี) 
3) โรงเรียนอนุบาลจนัทบุรี สพม. เขต 17 (จนัทบุรี) 
4) โรงเรียนบา้นแท่นวทิยา สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ)  
5) โรงเรียนบา้นป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) สพม. เขต 39 (พิษณุโลก) 
6) โรงเรียนบา้นบ่อเบีย สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ)์ 

ค) โรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็น 
Buffer School  จาํนวน 20 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 12 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนบา้นท่าอาจ  สพป. ตาก เขต 2 

2) โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวทิยา สพป. ตาก เขต 2  

3) โรงเรียนบา้นเวยีงพาน  สพป. เชียงราย เขต 3  

4) โรงเรียนบา้นร่มเกลา้  สพป. น่าน  เขต 1  

5) โรงเรียนบา้นส้มป่อย  สพป. มุกดาหาร เขต 1 

6) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 94 (บา้นบ่อนาํร้อน)  สพป. ยะลา เขต 3 

7) โรงเรียนบา้นนาํแดง  สพป. ระนอง เขต 1 
8) โรงเรียนบา้นหาดจิก  สพป. ระนอง เขต 1 

9) โรงเรียนบา้นตะโกล่าง  สพป.  ราชบุรี เขต 1 

10) โรงเรียนอนุบาลบุ่งคลา้  สพป. บึงกาฬ   

11) โรงเรียนบา้นหนองเมก็  สพป. อุบลราชธานี  เขต 5 

12) โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี  สพป. สระแกว้ เขต 2 

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 8 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนคลองนาํใสวทิยาคาร  สพม. เขต 7  (สระแกว้) 
2) โรงเรียนสวนผงึวทิยา  สพม. เขต 8 (ราชบุรี) 
3) โรงเรียนเบตง “วรีะราษฎร์ประสาน”  สพม. เขต 15 ( ยะลา) 
4) โรงเรียนมุกดาวทิยานุกลู สพม. เขต 22 (มุกดาหาร) 
5) โรงเรียนภูมิซรอลวทิยา  สพม.  เขต 28 (ศรีสะเกษ) 
6) โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี) 
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7) โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  สพม. เขต 33 (สุรินทร์ ) 
8) โรงเรียนเวยีงแก่นวทิยาคม  สพม. เขต 36  (เชียงราย) 

ง) โรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น 
Sister School  จาํนวน 26 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

ระดับประถมศึกษา (จํานวน 13 โรงเรียน) 
1) โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 14 (ท่าใหม่บา้นสิว) สพป. จนัทบุรี เขต 1 
2) โรงเรียนอนุบาลชยัภูมิ  สพป. ชยัภูมิ เขต 1 
3) โรงเรียนแม่คือวทิยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
4) โรงเรียนสุนทรวจิิตร  สพป. นครพนม เขต 1 
5) โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 
6) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  สพป. นครสวรรค ์เขต 1 
7) โรงเรียนวดัดอนไก่เตีย  สพป. เพชรบุรี เขต 1 
8) โรงเรียนอนุบาลพงังา  สพป. พงังา เขต 1 
9) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สพป. พิษณุโลก เขต 1 
10)  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  สพป. ลพบุรี เขต 1  
11)  โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 
12)  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สพป. สุรินทร์ เขต 1 
13)  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  สพป. สมุทรสาคร เขต 1 

ระดับมัธยมศึกษา (จํานวน 13 โรงเรียน)  
1) โรงเรียนพิบูลวทิยาลยั  สพม. เขต 5 (ลพบุรี) 
2) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  สพม. เขต 10  (สมุทรสาคร)  
3) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี  สพม. เขต 10 (เพชรบุรี) 
4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  สพม. เขต 1 (นครศรีธรรมราช) 
5) โรงเรียนดีบุกพงังาวทิยายน  สพม. เขต 14  (พงังา) 
6) โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา  สพม. เขต 16  (สงขลา) 
7) โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู  สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 
8) โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั  สพม. เขต 22 (นครพนม) 
9) โรงเรียนกลัยาวตัร  สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 
10)  โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล  สพม. เขต 30 (ชยัภูมิ) 
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11)  โรงเรียนสิรินธร  สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 
12) โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่) 
13) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  สพม. เขต 38 (สุโขทยั) 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูจากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 70 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 8 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมจาํนวนผูใ้ห้
ขอ้มุลทงัหมด 560 คน ไดแ้ก่ 

- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   70  คน 
- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   70  คน 

- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    70  คน 

- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   70  คน 

- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 70  คน 

- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 70  คน 

- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  70  คน 
- หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    70  คน 

3. เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบประเมิน สมรรถนะ ครูตาม

สภาพจริง (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ช หนา้ที 549) ทีผูว้จิยัสร้างขึนดว้ยตนเอง โดย
นาํรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ซึงไดจ้ากการวจิยัในขนัตอนที 2  มาเป็นแนวทางในการสร้างเป็นแบบประเมินสมรรถนะ
ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง  ซึงเป็นแบบประเมินแบบ มาตราส่วนประมาณค่า  5 

ระดบั (Rating scale)  โดยกาํหนดค่าของคะแนนแต่ละระดบั ไวด้งันี 

5 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดบัมากทีสุด ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอื้นได้ 

4 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดบัมาก   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง 
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3 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดบัปานกลาง   ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ไดโ้ดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

2 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดบันอ้ย   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดบันอ้ยทีสุด   ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบติั
หรือเกิดผลงานได ้

4. การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนาํ แบบประเมิน

สมรรถนะครูตามสภาพจริงทีสร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบและให้
ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม หลงัจากนนัจึงนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 5 

คน (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ข หนา้ที 425)   เพือตรวจสอบความตรงตามเนือหา 
(Content Validity) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพ
จริง (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ญ หนา้ที 629)  และผูว้จิยัทาํการประเมินค่าความ
สอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัขอ้คาํถามเป็นรายขอ้ ( Index of Item Objective Congruence: 

IOC)  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกขอ้คาํถาม คือ เป็นขอ้คาํถามทีมี IOC ตงัแต่ .60 ขึนไป  
และในการวเิคราะห์ผลครังนี พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง .80 –1.00 ซึงสูงกวา่
เกณฑที์กาํหนด  และเมือทาํการปรับปรุงและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้ จึงหา
ความเชือมนั (Reliability) ของแบบประเมิน  โดยนาํแบบประเมินไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐานทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั  โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) 4 โรงเรียน  ดงันี   

1) โรงเรียนในโครงการ Education Hub จาํนวน 1 โรงเรียน  ไดแ้ก่  
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล   สพม. เขต 16  (สตูล) 

2) โรงเรียนในโครงการ ASEAN Focus School  จาํนวน 1 โรงเรียน  ไดแ้ก่  

โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร   สพป. นครสวรรค ์เขต 1 

3) โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ซึงเป็น Buffer School จาํนวน 1 

โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค ์รัชมงัคลาภิเษก   สพม. เขต 37  (น่าน) 
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4) โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ซึงเป็น Sister School จาํนวน 1 

โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี   สพป. อุดรธานี เขต 1  

และมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูจากโรงเรียนทีเลือกไว้  4 โรงเรียน  โรงเรียนละ 8 

คน ซึงเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลในการ
ทดลองใชเ้ครืองมือ จาํนวนทงัหมด 32  คน  จากนนันาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าทาํการวเิคราะห์
ค่าความเทียงแบบสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient Reliability) ตามวธีิของครอนบาค 
(Conbach) โดยกาํหนดใหมี้ค่าความเชือมนัตงัแต่ .75 ขึนไป  และในการวเิคราะห์ผลครังนี พบวา่  

ไดค้่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient Reliability) เท่ากบั 0.949  ซึงสูงกวา่เกณฑที์กาํหนด  

(มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ฐ หนา้ที 711)  หลงัจากนนัจึงนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัส่งและรับแบบสอบประเมินดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์โดยผูว้จิยัส่ง

หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัผูบ้ริหารของสถานศึกษาทีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง  เพือขออนุญาตเก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูล ซึงเป็นครูจากโรงเรียนทีเป็น กลุ่มตวัอยา่ง  70 

โรงเรียน  โรงเรียนละ 8 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึงเป็นตวัแทนของครูผูส้อนทงั 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูทงัหมด 560 คน  ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมา
ทงัหมด 552 ฉบบั ซึงคิดเป็นร้อยละ 98.57 ของจาํนวนครูทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินสมรรถนะครูในสถานศึกษา

ขนัพืนฐานตามสภาพจริง โดยใชส้ถิติพืนฐานคือ ค่าเฉลียเลขคณิต ( Mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ( Standard Deviation) จากการตอบแบบประเมินสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มตวัอยา่ง เพือวเิคราะห์วา่ ครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน มีสมรรถนะตามสภาพจริงอยูใ่นระดบัใด โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปล
ความหมายของค่าเฉลียเลขคณิต ดงันี 

4.50 – 5.00 หมายถึง เป็นสมรรถนะที ครูมีตามสภาพจริงในระดบัมากทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอื้นได้ 
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3.50 – 4.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะที ครูมีตามสภาพจริง ในระดบัมาก ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง 

2.50 – 3.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะที ครูมีตามสภาพจริงในระดบัปานกลาง ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

1.50 – 2.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะที ครูมีตามสภาพจริง ในระดบันอ้ย ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1.00 – 1.49 หมายถึง เป็นสมรรถนะที ครูมีตามสภาพจริงในระดบันอ้ยทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบติัหรือ
เกิดผลงานได ้

นาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึงเป็นค่าเฉลียเลขคณิต ( Mean) ทีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ  17 คน ในรอบทีสาม มากาํหนดเป็นระดบัสมรรถนะครูที
คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ยวธีิวเิคราะห์
ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นโดยใชสู้ตร Modified Priority Needs Index  
(PNI Modified)  และวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis)  ซึงมีสูตรในการคาํนวณ ดงันี  
(สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2548) 

 

        (PNI Modified)    =   D
DI

 

เมือ  (PNI Modified) คือ  ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น 

                I คือ  ค่าเฉลียเลขคณิต X  ของบทบาททีคาดหวงั 

                D คือ  ค่าเฉลียเลขคณิต X  ของบทบาททีเป็นจริง 

 

และวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะดา้นความรู้    ดา้นทกัษะ 
และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหวา่งสมรรถนะ ครูที
คาดหวงัและสมรรถนะ ครูตามสภาพจริงโดยใชค่้าเฉลียเป็นจุดตดั   ซึงวเิคราะห์โดยแบ่งตารา ง
ออกเป็น 4 ส่วน แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพทีควรจะเป็นและสภาพทีเกิดขึนจริง  ทงันี 4 
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ส่วนดงักล่าว  คือ ส่วนที 1 ดีกวา่เกณฑ์  ส่วนที 2 ดีตามเกณฑ ์  ส่วนที 3 ตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้ง
ปรับปรุง  และส่วนที 4 ตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง  ซึงผูว้จิยัปรับการแปลความหมายจาก สุวมิล  
วอ่งวาณิช เพือใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขนัตอนดาํเนินการวจิยัทงั 3 ขนัตอน ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปขนัตอน
ดาํเนินการวจิยัเป็นแผนภาพแสดงกระบวนการพฒันารูปแบบ สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ไดด้งัภาพที 7 ขนัตอนดาํเนินการ
วจิยั  ต่อไปนี 

 

 

ช่อง 1  สมรรถนะดีเกินเกณฑ ์ ช่อง 2  สมรรถนะดีเกินเกณฑ ์

ช่อง 4  สมรรถนะตาํกวา่เกณฑ์ 
                 แต่ยงัไม่น่าห่วง 

ช่อง 3  สมรรถนะตาํกวา่เกณฑ์ 
                และตอ้งปรับปรุง 

สมรรถนะครูทีคาดหวงั 

สม
รร
ถน

ะค
รูต

าม
สภ

าพ
จริ
ง 

(สูง) 5.00 

(สูง)  5.00 

(ตาํ) 0.00 
(ตาํ) 0.00 

(ปานกลาง)  X  

(ปา
นก

ลา
ง) 

  

X
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ภาพท ี7  ขนัตอนดําเนินการวจัิย 

ขันตอนที 1 
ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบ

สมรรถนะสาํหรับครู 

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามสภาพปัจจุบนั 

ศึกษา เอกสารและขอ้มูล ทีกาํหนดโดยหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆ เพือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ประเด็นเกียวกบั สมรรถนะ
และรูปแบบ สมรรถนะ สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
ตามสภาพปัจจุบนั  

ไดส้มรรถนะและ
รูปแบบสมรรถนะ
สาํหรับครูใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ตามสภาพปัจจุบนั 

ผลทีได้รับ กระบวนการ ขันตอนดาํเนินการวิจัย 

ขันตอนที 2 
พฒันารูปแบบสมรรถนะ 

ทีจาํเป็นสาํหรับครู 

เพือรองรับการกา้วสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ศึกษาขอ้มูลเกียวกบั ประชาคมอาเซียนและนโยบายในการ
ขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน   
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวกบั สมรรถนะและรูปแบบ
สมรรถนะ 
-พฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชเ้ทคนิค EDFR  (เก็บขอ้มูลสาม
รอบ)  จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 17 คน ดงันี 
1. รอบทีหนึง สร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และนาํไป
สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 17 คน แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ 

2. รอบทีสอง  สร้างแบบสอบถามในรอบทีสอง โดยนาํขอ้มูลที
วิเคราะห์ไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 17 คน ในรอบทีหนึง 
มาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบทีสอง และนาํไปสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ 

3. รอบทีสาม สร้างแบบสอบถามในรอบทีสาม โดยนาํ
แบบสอบถามรอบทีสองมาแสดงเครืองหมายคาํตอบของ
ผูเ้ชียวชาญทีตอบในรอบทีสองลงในแบบสอบถามพร้อมแสดง
ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยั ระหวา่งควอไทลข์องแต่ละขอ้คาํถาม   

และนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญตอบเพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะ
เปลียนความคิดเห็นใหม่  แลว้ นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ขอ้มูล 
4. คดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็น

ไดรู้ปแบบสมรรถนะ 

ทีจาํเป็นสาํหรับครู 

เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน  

ขันตอนที 3 
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น 

ในการพฒันาสมรรถนะครู 
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

เพือรองรับการกา้วสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

1. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที 2 มาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบประเมินสมรรถนะครู และนาํไปประเมินสมรรถนะครู 

ในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง  
2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะครู โดยใชก้าร วิเคราะห์ค่าดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นครู  (PNIModified) และ
วิเคราะห์ เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) ระหว่ างสมรรถนะที
คาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริงโดยใชค้่าเฉลียเป็นจดตดั 

ผลการประเมิน 

ความตอ้งการจาํเป็น 

ในการพฒันาสมรรถนะครู 
เพือรองรับการกา้วสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ทีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) ศึกษาสมรรถนะและ
รูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั   2) พฒันารูปแบบ
สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
และ 3) ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   โดยการวจิยัครังนี เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed 
methods) ทีมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  ซึงผูว้จิยัพฒันา รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ดว้ยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดย
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ และประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ
ครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ดว้ยการวเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) และวเิคราะห์ เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครูระหวา่ง
สมรรถนะทีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง โดยใชค่้าเฉลียเป็นจุดตดั นนั  ผูว้จิยัวเิคราะห์
ขอ้มูลและนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน  ดงัต่อไปนี 

ตอนท ี1 ผลการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั 

ตอนท ี2 ผลการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

ตอนท ี3 ผลการ ประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน    

โดยมีรายละเอียดของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนี 
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ตอนท ี1 ผลการศึกษาข้อมูลเกยีวกบั สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับ ครูในสถานศึกษา      
ขนัพนืฐานตามสภาพปัจจุบัน 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารซึงเป็นขอ้มูลเกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามสภาพปัจจุบนัทีกาํหนดโดยหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  
โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เนือหา ( Content Analysis) ซึงเป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล  อาศยัการตีความ ( Interpretation)  เพือรวบรวม
และสรุปเป็นประเด็นทีเกียวกบัสมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั  จาก 4 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการทีมีส่วนเกียวขอ้งในการ
กาํหนดสมรรถนะของครูไทย ไดแ้ก่  

หน่วยงานท ี1 สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกั งานเลขาธิการคุรุสภา ซึงเป็นผูก้าํหนด
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาสาํหรับผูที้จะเขา้สู่วชิาชีพครู  

หน่วยงานท ี2 สถาบนัพฒันา ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) ซึง
เป็นผูจ้ดัทาํแบบประเมินสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษา  เพือใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใชป้ระเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทงัใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัใกลชิ้ดประเมิน 

หน่วยงานท ี3 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
ซึงเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวทิยะฐานะของผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา 
สายงานสอน 

หน่วยงานท ี4 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (สพฐ.) ซึงเป็น
ผูด้าํเนินการ ประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ซึง เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโ้ครงการไทยเขม็แขง็ ในเรืองของการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ :
กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพือการพฒันาครูรายบุคคล  

จากผลการวเิคราะห์เอกสาร (อา้งอิงจากหนา้ที 115 - หนา้ที 140) สามารถสังเคราะห์
สมรรถนะของครูโดยจดัเป็นกลุ่มของสมรรถนะในดา้นต่างๆ ไดท้งัหมด 13 สมรรถนะ 64 ตวัชีวดั 
(มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ฎ หนา้ที 655) ดงันี 

1. สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร 
2) ความสามารถในการนาํหลกัสูตรไปใชไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
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3) ความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถิน 
4) ความสามารถในการปรับปรุงหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร 
5) ความสามารถในการประเมินหลกัสูตรสถานทงัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

2. สมรรถนะด้าน การจัดการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาทีสอน 
2) ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 
3) ความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ทงัภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

และภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
5) ความสามารถ ในการจดัทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ อยา่งสอดคลอ้งและเป็น

ระบบ 
6) ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ทีส่งเสริมความสุขและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน  
2) ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และ

ประจาํวชิา  
3) ความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล และแกปั้ญหาของนกัเรียน ประจาํ ชนัเรียน  

และประจาํวชิา 

4. สมรรถนะด้านการใช้ภาษาและการสือสาร   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย  

เพือการสือความหมายในชีวติประจาํวนั 
2) ความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน

ภาษาองักฤษเพือการสือความหมายในชีวติประจาํวนั 
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3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้
ภาษาไทย 

4) ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย 

5. สมรรถนะด้านการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 
2) ความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
3) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 
4) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 
5) ความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

6. สมรรถนะด้าน การใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการเลือกใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมผูเ้รียน 
2) ความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูลและเรียนรู้สิงต่างๆ ผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3) ความสามารถในการผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7. สมรรถนะด้าน การวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสม

กบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2) ความสามารถในการสร้างและนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 
3) ความสามารถในการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพจริง 
4) ความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดั

เรียนรู้ 
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8. สมรรถนะด้านการวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาของผูเ้รียนเพือวางแผนการ

วจิยัในชนัเรียน 
2) ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการ

แกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 
3) ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบวธีิวจิยั   
4) ความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
5) ความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือพฒันาผูเ้รียนและพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ 
6) ความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ 

9. สมรรถนะด้านภาวะผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) แสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสม 
2) ความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้

ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 
3) ความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเอง กระตุน้ผูอื้นใหมี้

การเรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพือการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 
4) ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบติังานของตนเองและการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษา 
5) ความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 

10. สมรรถนะด้านการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 
2) การยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 
3) ความเตม็ใจในการใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงานใน

การปฏิบติังานและแกปั้ญหาในการทาํงาน 
4) ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง 
5) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย 
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6) ความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาท
หนา้ทีของตนเอง 

11. สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาคน้ควา้ความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 
2) ความสามารถในการเลือกสรรวธีิการพฒันาตนเองและพฒันางานได้

เหมาะสม 
3) ความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการพฒันาตนเองและ

วชิาชีพ 
4) ความสามารถการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันาตนเองและพฒันา

งาน 
5) ความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการ

พฒันาตนเองและพฒันางาน 
6) ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

12. สมรรถนะด้านจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2) ความสามารถในการช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของ

ตนเอง 
3) ความสามารถในการส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
4) ความสามารถในการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
5) ความสามารถในการแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 
6) ความสามารถในการดูแล แกไ้ข หรือป้องกนัปัญหาทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 

13. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 
2) การมีวนิยัและรับผดิชอบในวชิาชีพ 
3) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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4) การดาํรงชีวติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานะของตนเอง  
5) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ทงักาย วาจา และจิตใจ 

และเพือใหก้ารกาํหนดสมรรถนะครูไทย ดงักล่าวขา้งตน้ เป็น รูปแบบสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ผูว้จิยัจึง
ดาํเนินการพฒันา สมรรถนะครูทีสังเคราะห์ได้ดงักล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็น รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยใช้ เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ ซึงมีการดาํเนินงาน
ตามการวจิยัขนัตอนที 2  และมีผลการศึกษาทีแสดงไวใ้นตอนที 2 ต่อไปนี 
 
ตอนท ี2 ผลการพฒันารูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผูว้จิยัพฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาขอ้มูลเกียวกบัประชาคมอาเซียนและนโยบายในการ
ขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน   แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั ทีเกียวกบั
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ และนาํขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดจ้ากขนัตอนที 1 มาเป็นแนวทางใน
การพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดย
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลสามรอบจากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน  ซึงมีรายละเอียดของผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล  ดงันี 

2.1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลรอบทหีนึงทไีด้จากการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 
ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17  คน มาทาํ

การทอดเทปและใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เนือหา ( Content Analysis) 
ซึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล  อาศยัการตีความ ( Interpretation) จาก
เนือหาขอ้มูลในการสัมภาษณ์ เพือนาํมาสรุปเป็นประเด็นเกียวกบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และจดักลุ่มของสมรรถนะในแต่ละ
องคป์ระกอบ   

จากผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผูเ้ชียวชาญ จากการเก็บขอ้มูลรอบทีหนึง 
สามารถสังเคราะห์สมรรถนะของครู โดย จดั เป็น กลุ่มของสมรรถนะในดา้นต่างๆ  ได้ เป็น
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สมรรถนะดา้นความรู้  สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  รวม
ทงัหมด 30 สมรรถนะ  182 ตวัชีวดั  (มีรายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก ฏ หนา้ที 664)  ดงันี  
 สมรรถนะด้านความรู้ มี      9 สมรรถนะ     3 8 ตวัชีวดั  
 สมรรถนะด้านทกัษะ มี    17 สมรรถนะ   108 ตวัชีวดั  
 สมรรถนะด้านความรู้ มี      4 สมรรถนะ     36 ตวัชีวดั  

โดยมีรายละเอียดของแต่ละสมรรถนะและตวัชีวดัทีสังเคราะห์ได ้ดงันี 

1. สมรรถนะด้านความรู้   มี 9 สมรรถนะ  38 ตวัชีวดั ดงันี 

1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและเนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน 
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 

1.2 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย 

1.2.1 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย 
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย 
3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย 

1.2.2 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกจิ  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย 
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศไทย 
4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย 
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 
 



196 

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคมและวฒันธรรม  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย 
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย 
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย 
4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทย 
5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย 
6) มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ไทย 

1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน 

1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน 
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความมันคงของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน  
3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชนของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน  
4) มีความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัชาติพนัธ์ุของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
6) มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นการเมืองและความมนัคง

ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 
2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของต่างประเทศ

นอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 
3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม ศาสนา และ

วฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ให้
ผูเ้รียน 

2. สมรรถนะด้านทกัษะ  มี 17 สมรรถนะ  108 ตวัชีวดั ดงันี 

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร 

2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดูภาษาไทยเพือการ

สือสารในชีวติประจาํวนั 
2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน ภาษาไทยเพือ

การสือสารในชีวติประจาํวนั 
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3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้
ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย 
5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย

ในการสือสาร 

2.1.2 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือ สาร

ในชีวติประจาํวนั 
2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาองักฤษเพือการสือ สาร

ในชีวติประจาํวนั 
3) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ อ่าน ภาษาองักฤษเพือการ

สือสารในชีวติประจาํวนั 
4) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ เขียน ภาษาองักฤษเพือการ

สือสารในชีวติประจาํวนั 
5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้

ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสาร

ในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  
2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสาร

ในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  
3) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ อ่าน ภาษา อาเซียน เพือการ

สือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  
4) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ เขียน ภาษา อาเซียน เพือการ

สือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  
5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้

ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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2.2 ทกัษะการใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทางการศึกษาของไทยในการ

จดัการเรียนรู้  อยา่งหลากหลายและเหมาะสมผูเ้รียน 
2) มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ (Computer) เบืองตน้ 
3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนรู้  

อยา่งหลากหลายและเหมาะสมผูเ้รียน 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตสือและ

นวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์

ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  
6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และรู้เท่าทนัใน

ขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีไดสื้บคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ (Offline)  

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ (Online) 

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง 
2) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน 
3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร

ทอ้งถิน 
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4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามาบูรณาการกบั
หลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
ประเทศและสังคมโลก 

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 
6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

2.3.2 ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ 

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ 

ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิาทีสอน

กบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 
4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริมการคิด

วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิา
และวยัของผูเ้รียน 

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามทีไดอ้อกแบบ
การเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

6) มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ทีส่งเสริมความสุข

และความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมีการบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 
2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของนกัเรียน ประจาํ

ชนัเรียน และประจาํวชิา อยา่งเป็นระบบเพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 
3) มีความสามารถในการ กาํกบั ดูแล และแกปั้ญหาของผูเ้รียน ประจาํ

ชนัเรียน และประจาํวชิา 
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4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือป้องกนัภยั
ทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและภยัทีอาจจะเกิดขึนจากนอกประเทศ 

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 
2) มีความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ของผูเ้รียน 
3) มีความสามารถในการปลูกฝังการพ ลเมืองทีดีของชาติ  ศรัทธา ใน

หลกัศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ใหก้บัผูเ้รียน  
4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บัผูเ้รียน 
6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บัผูเ้รียน 
7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบใหก้บัผูเ้รียน 
8) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 
9) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นไทย ใหก้บัผูเ้รียนเพือดาํรง

เอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงยงัยนื 
10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงใหก้บั

ผูเ้รียน 
11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิตสาธารณะโดยมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคม 
12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิประโยชน์ของ

ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 
13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความเป็นอาเซียน

ใหก้บัผูเ้รียน 
14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า

ความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมืองอาเซียน 
15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า

ความเป็นหนึงและความหลากหลายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและ
ยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรม 

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและ
ยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือศาสนา 

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ รู้จกัใชว้ธีิ
แกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผล

หลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลทีเนน้

ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการคิด และทกัษะการเขียนสือความ 
3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไปใชไ้ดต้าม

สภาพจริง 
4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการ

พฒันาการจดัเรียนรู้ 

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงความเหมือนและ

ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยในขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็นประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ 

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอทางเลือกใหม่ทีดีกวา่
ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาผูเ้รียนเพือวางแผน
แกปั้ญหาในชนัเรียน 

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อ
การแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

5) มีความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
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6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรียนรู้ 

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาไทย

โดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 
2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาของ

กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
พฒันาวชิาชีพ 

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเองและกระตุน้
ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบติังานของตนเองและ
การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนตามเป้าหมายที
วางแผนไว ้

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมอาเซียน
ศึกษา 

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวงการศึกษา 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเอง

และวชิาชีพ 
2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการพฒันาตนเอง

และวชิาชีพ 
3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในการ

แลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันา
ตนเองและวชิาชีพ 
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4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้น
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง 
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 
3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงานในการปฏิบติังาน

เพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 
4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบั

บทบาทหนา้ทีของตนเอง 
5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ที

หลากหลายภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 
6) มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

นอกกลุ่มประเทศอาเซียน 
7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงานไดอ้ยา่งสันติวธีิ /

สันติธรรม 
8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมการทาํงานของทีม 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล   มี 4 สมรรถนะ  36 ตวัชีวดั  ดงันี 

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู 
2) มีวนิยัในตนเอง 
3) มีความซือสัตยสุ์จริต 
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู 
5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของวชิาชีพครู 
6) มีความเมตตากรุณา เป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน  เพือนร่วมงาน และ

ผูรั้บบริการปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู 
7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู 
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8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้หมาะสมกบัสถานะทาง
เศรษฐกิจของตน 

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ 

3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนซึงมาจากต่าง

ครอบครัว หรือต่างสังคม ต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 
3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพ

ของตนเอง 
4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย 
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื 
5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย   
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม 
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม และสามคัคีธรรม) 
9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 
10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่ 
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของไทย 
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3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน 
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมือง

อาเซียน 
5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของประเทศภายในกลุ่ม

อาเซียน 
6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 
7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรมภายในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือศาสนาภายใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกในภาพรวมเพือเป็น

ประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 
10) มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความเป็นอาเซียนเพือ

อนาคตทียงัยนื 

นอกจากนีผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอความคิดเห็นเพิมเติม ดงันี 
1. ผูเ้ชียวชาญ (จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24)  เสนอความคิดเห็นวา่ ในการ

กาํหนดสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับ ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอืนๆ ควรมีการกาํหนดตวัชีวดัและ
ระดบัสมรรถนะทีแตกต่างกนั เพราะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรมีทกัษะการใช้
ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสูงกวา่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอืนๆ ดงันนั ผูว้จิยัจึง
กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 2 กลุ่ม คือ 
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ก) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ข) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2. ผูเ้ชียวชาญ (จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71)  ไดเ้สนอความคิดเห็นเพิมเติมวา่ 
ในการกาํหนดสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับ ครูที
สอนใน โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียนในโครงการต่างๆ ควรมีการ
กาํหนดตวัชีวดัและระดบัสมรรถนะทีแตกต่างกนั  เช่น โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ( Education Hub)  โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Focus School) และโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Buffer School  และ Sister School   เพราะโรงเรียนในแต่ละโครงการดงักล่าว
ตงัอยูใ่นพืนทีทีมีจาํนวนชาวต่างชาติทีส่วนใหญ่เป็นชาวอาเซียนซึงมีทงัทีเป็นนกัท่องเทียวและ
แรงงานต่างชาติแตกต่างกนั จึงควรกาํหนดใหก้ลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีตงัอยูใ่นพืนทีทีติดต่อ
กบัชายแดนประเทศไทยหรือติดต่อประสานสัมพนัธ์กบัประเทศอาเซียนอืนๆ ทีไม่ติดต่อกบั
ชายแดนประเทศไทยตามนโยบายของโครงการ มีทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษา
อาเซียนของประเทศทีเกียวขอ้งสูงมากกวา่กลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทวัไป  ดงันนั ผูว้จิยัจึง
กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

ก) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที สอน
ในโรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education Hub) 

ข) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอน
ในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ค) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครู ทีสอน
ในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย  
(Buffer  school) 

ง) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน
โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 
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หลงัจากนนั ผูว้จิยันาํสมรรถนะและตวัชีวดัที วเิคราะห์และสังเคราะห์ได้  รวมทงั
ขอ้เสนอความคิดเห็นเพิมเติม ทีได้ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ชียวชาญ ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็น
แบบสอบถามในรอบทีสอง ซึง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating scale)  แลว้
ส่งกลบัใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบทีหนึง  พิจารณาและตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยพิจารณาวา่  สมรรถนะและตวัชีวดัที วเิคราะห์และ
สังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึง นนั มีความจาํเป็นสาํหรับครูในการเตรียมความ
พร้อมเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมากทีสุด  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง  
ระดบันอ้ย หรือ ระดบันอ้ยทีสุด  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการคดัเลือกสมรรถนะและตวัชีวดัในรอบที
สองและรอบทีสามต่อไป 

 
2.2) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลรอบทสีองและรอบทสีามทไีด้จากการตอบแบบสอบถาม 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญ จาํนวน
ทงัหมด 17 คน  นาํเสนอขอ้มูลตามตารางที 1 ไดด้งันี 

ตารางท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เชียวชาญ) 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
13 
4 

 
76.47 
23.53 

รวม 17 100.00 
2.  ระยะเวลาของการมีประสบการณ์ทเีกยีวข้องกบัการ
พฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

ตาํกวา่ 10 ปี 
10 ปี – 19 ปี 
20 ปี – 29 ปี 
30 ปี ขึนไป 

 
 

1 
5 
7 
4 

 
 

5.88 
29.41 
41.18 
23.53 

รวม 17 100.00 
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ตารางท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เชียวชาญ)  (ต่อ) 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 

3.  ระดับความรู้เกยีวกบัประชาคมอาเซียนในภาพรวม 
มากทีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยทีสุด 

 
9 
8 
0 
0 
0 

 
52.94 
47.06 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม 17 100.00 
 
จากตารางที 1 วเิคราะห์ขอ้มูลได ้ดงันี 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นผูเ้ชียวชาญเพศชายมากกวา่เพศหญิง คือ มีผูเ้ชียวชาญเพศชาย จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.47 และมีผูเ้ชียวชาญเพศหญิง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้ประสบการณ์
ระหวา่ง 20 ปี – 29 ปี คือ มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18  รองลงมาคือ เป็นผูมี้ประสบการณ์
ระหวา่ง 10 ปี – 19 ปี มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41   เป็นผูมี้ประสบการณ์ 30 ปี ขึนไป มี
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53  และเป็นผูมี้ประสบการณ์ตาํกวา่ 10 ปี  มีจาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88  ตามลาํดบั 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัระดบัความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนในภาพรวมของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้เกียวกบัประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94  รองลงมาคือเป็นผูมี้ความรู้
เกียวกบัประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06     
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สรุปไดว้า่ จากจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นผูเ้ชียวชาญ จาํนวนทงัหมด 17 
คน นนั ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ชียวชาญเพศชาย คือมีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5  ส่วนใหญ่เป็นผู ้
มีประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาระหวา่ง 20 ปี – 29 ปี  คือ มีจาํนวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18  และส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด คือ มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94  

และจากการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัประสบการณ์ของผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัการ
ขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทีสรุปไดจ้ากแบบสอบถาม พบวา่ ผูเ้ชียวชาญเป็น
ผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในบทบาทหนา้ทีทีสาํคญัๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ
ขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงสรุปขอ้มูลไดด้งันี  

- เป็นผูป้รับปรุงหลกัสูตรในสาขาวชิาและวชิาทีเกียวขอ้งกบัอาเซียน  (จาํนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.53) 

- เป็นผูท้าํวจิยัเกียวกบัเรืองการเคลือนยา้ยแรงงานเพือเปิดเสรีอาเซียน  (จาํนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.88) 

- เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการวางแผนเพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและยกระดบั
ความสามารถของคณาจารยใ์นหน่วยงานใหพ้ร้อมรับการเปลียนแปลงอนัเกิดจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจโดยเนน้การพฒันาการจดัการเรียนการสอน  เพือใหส้ามารถแข่งขนัไดภ้ายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (จาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.29) 

- เป็นผูบ้ริหารของหน่วยงาน  ASEAN University National (จาํนวน 1 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 5.88) 

- เป็นวทิยากรใหค้วามรู้นกัศึกษาและบุคคลากรทางการศึกษาเกียวกบัอาเซียน (จาํนวน 
15 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.24) 

- เป็นผูพ้ฒันาแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาในโรงเรียน  (จาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 
35.29) 

- เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาในกลุ่มประเทศอาเซียน  (จาํนวน 1 
คน  คิดเป็นร้อยละ 5.88) 

- เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดัประชุมครูเพือเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน  (จาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.94) 

- เป็นผูส่้งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและครูศึกษาดูงานดา้น
การศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน (จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.41) 
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- เป็นวทิยากรอบรมผูป้ระกาศวทิยทุอ้งถินในการใหค้วามรู้ในเรืองการเตรียมตวัเพือ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน (จาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.88) 

- เป็นผูจ้ดัประชุมโตะ๊กลมผูน้าํทางการศึกษา ASEAN และมีส่วนในการพฒันา
นโยบายการศึกษา 7 สาขาวชิาชีพ สู่อาเซียน (จาํนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.76) 

สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองนนั มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยั
สร้างขึนเอง โดยนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์และสังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็น
แบบสอบถาม แลว้ผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญกลุ่มเดียวกบัรอบที
หนึง  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในรอบทีสอง มาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) และค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ของแต่ละขอ้คาํถาม  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลใหก้บั
ผูเ้ชียวชาญไวพ้ิจารณาในการยนืยนัคาํตอบหรือเปลียนแปลงคาํตอบในรอบทีสามต่อไป    และใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยใชเ้ป็น
แบบสอบถามฉบบัเดียวกบัแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการ เพิมค่ามธัยฐาน ( Median)  และค่า
พิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง  
พร้อมแสดงเครืองหมายคาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน ทีตอบในรอบทีสอง ลงในแบบสอบถาม
รอบทีสาม เพือใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละคนไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบ
แบบสอบถามในรอบทีสองไว ้ จากนนัผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญ
กลุ่มเดียวกบัรอบทีสอง พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรือ
อาจจะเปลียนความคิดเห็นใหม่  แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามมา
วเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median)  ค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range) และค่าเฉลีย
เลขคณิต (Mean) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่   

และหลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสองและรอบทีสามแลว้ ผูว้จิยัดาํเนินการ
คดัเลือกขอ้ความทีเป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน  โดยคดัเลือกขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีครู
จาํเป็นตอ้งมีในระดบัมากถึงมากทีสุด และเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั
เท่านนั คือ กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาวา่ ขอ้ความนนัตอ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป 
และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  (Interquartile range: IQR) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 เท่านนั  ส่วน
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ขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งมีในระดบัทีตาํกวา่ระดบั
มากหรือเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนัจะถูกตดัทิงไป  

ในการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  (ที
คาดหวงั) เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญดงันี 

1) ในกรณีทีขอ้ความของแบบสอบถามรอบทีสามของผูเ้ชียวชาญมีค่ามธัยฐานตงัแต่ 
3.50 – 4.49 และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลมี์ค่าตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัวา่ขอ้ความนนัเป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมาก 

2) ในกรณีทีขอ้ความของแบบสอบถามรอบทีสามของผูเ้ชียวชาญมีค่ามธัยฐานตงัแต่ 
4.50 – 5.00 และถา้ค่าพิสัยระหวา่งควอไทลมี์ค่าตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 แสดงวา่ ความคิดเห็นของ
กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัวา่ขอ้ความนนัเป็นสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในระดบัมากทีสุด 

ซึงมีผลของการวเิคราะห์ขอ้มูล ในรอบทีสองและรอบทีสาม  และการคดัเลือกตวัชีวดั
ของแต่ละสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ดงัปรากฏในตารางที 2  ต่อไปนี 
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

1. สมรรถนะด้านความรู้       
1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิา
ทสีอนและเนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระใน
รายวชิาทีสอน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.94 
5.00 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระใน
รายวชิาทีเกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.48 

 
 

 
คงไว ้

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย       
1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยใน
ด้านการเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครอง
ของประเทศไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.40 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือ สิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
0.50 

3.94 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความรู้เกียวกบั กฎหมาย ของ
ประเทศไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

2.00 
1.00 

4.00 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน
เศรษฐกจิ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของ
ประเทศไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

3.94 
4.59 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
1.00 

4.18 
4.92 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความรู้เกียวกบั ปัจจยัการผลิต
สินคา้ออกของประเทศไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

3.88 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศ
ไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

4.00 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
0.50 

3.88 
4.78 

 
 

 
คงไว ้

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน
สังคมและวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

3.94 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.47 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคน
ไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.65 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนา
ของคนไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

2.00 
2.00 

4.06 
3.94 

 
 

 
ตดัทิง 

5)  มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

6)  มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ไทย รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.65 
3.59 

 
 

 
ตดัทิง 
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

1.3  ความรู้เกยีวกบัอาเซียน       

1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของ
อาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.29 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.12 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบั
ภายนอกอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

4.06 
4.88 

 
 

 
คงไว ้

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและ
ความมันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครอง
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
0.00 

3.94 
4.06 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบั ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

4.06 
4.29 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิ
มนุษยชนของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
0.50 

3.94 
4.39 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่ง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

2.00 
1.00 

3.94 
4.29 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

1.3.3  ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบั ระบบเงินตราของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

4.00 
4.39 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบั ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
0.50 

4.12 
4.88 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความรู้เกียวกบั ปัจจยัการผลิตของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
0.00 

4.06 
4.76 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.00 

4.06 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความรู้เกียวกบัการคา้เสรี  ขอ้ตกลง
ทางการคา้  และ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและ
วฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบั ชาติพนัธ์ุของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

2.00 
2.00 

3.88 
3.82 

 
 

 
ตดัทิง 

2) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.12 
4.48 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.48 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือ ศาสนา
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.53 
3.47 

 
 

 
ตดัทิง 

5) มีความรู้เกียวกบั เอกลกัษณ์ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.36 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความรู้เกียวกบัประวติั ศาสตร์ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.35 
3.29 

 
 

 
ตดัทิง 

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนั
เหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นการเมืองและความ
มนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.12 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้าง
ความรู้ใหผู้เ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.12 
4.80 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นสังคม ศาสนา และ
วฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.00 
0.50 

4.00 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

2.  สมรรถนะด้านทกัษะ 
      

2.1  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร       

2.1.1  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังและการพดูภาษาไทยเพือการสือสาร
ในชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
5.00 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
5.00 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.59 
4.94 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสาร
ทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.65 
4.88 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

5) มีความสามารถในการนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทยใน
การสือสาร 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาภาษาองักฤษสาํหรับ
ครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 2 กลุ่ม 
คือ 

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

5.00 
5.00 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
พดู ภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

5.00 
4.94 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
อ่าน ภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.94 
4.88 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
เขียน ภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.94 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาองักฤษ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.88 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยกเว้นครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.65 
4.88 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
พดู ภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.47 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
อ่าน ภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
เขียน ภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
1.00 

4.12 
4.29 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาองักฤษ 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.50 
1.00 

3.71 
3.47 

 
 

 
ตดัทิง 

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูที
สอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 4 กลุ่ม คือ 

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วมโครงการ
พฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.71 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
พดูภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.71 
4.41 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
อ่าน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.53 
4.29 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
เขียน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.53 
4.12 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.24 
3.29 

 
 

 
ตดัทิง 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียนที เป็นศูนย์การเรียนรู้
อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      



223 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

1) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.65 
4.29 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ
พดูภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.53 
4.29 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
อ่าน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.47 
3.53 

 
 

 
ตดัทิง 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
เขียน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั   
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.41 
3.53 

 
 

 
ตดัทิง 
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.29 
3.47 

 
 

 
ตดัทิง 

ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่มครู ที
สอนใน โรงเรียนที อยู่ติดชายแดนกบั
สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  
พม่า  กมัพูชา  และมาเลเซีย  (Buffer  
school) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.50 
1.50 

4.06 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
พดูภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.50 
1.50 

4.00 
4.71 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
อ่าน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.59 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
เขียน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.53 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้
ภาษาอาเซียน(เป็นภาษาทีนอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.50 
1.00 

3.12 
3.35 

 
 

 
ตดัทิง 

ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดย
ใช้ภาษาอาเซียนสําหรับครูที สอนใน
โรงเรียน ทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติด
ชายแดน และประสานสัมพนัธ์กบั
ประเทศอาเซียนทีไม่มีชายแดนติด
ประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม 
สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และ
บรูไน (Sister School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

1) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.82 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
พดูภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.71 
4.12 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
อ่าน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.47 
3.53 

 
 

 
ตดัทิง 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ
เขียน ภาษา อาเซียน เพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.00 
1.00 

3.29 
3.35 

 
 

 
ตดัทิง 



227 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

รอบที 2 
รอบที 3 

3.00 
3.00 

1.50 
1.00 

3.18 
3.29 

 
 

 
ตดัทิง 

2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการใชสื้อและ
นวตักรรมทางการศึกษาในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถในการใช ้ Computer 
เบืองตน้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.71 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.47 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสือและ
นวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการสืบคน้และ
เรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.88 
4.65 

 
 

 
คงไว ้



228 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และรู้เท่าทนัใน
ขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.47 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ 
(Offline)  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ 
(Online) 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัใน
การใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้       

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.12 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

 



229 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3) มีความสามารถในการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถิน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.50 
1.00 

4.18 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตร
สถานศึกษามาบูรณาการกบัหลกัสูตร
แกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสม
ต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ 
ของกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการประเมินทงั
ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตร 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.50 
1.00 

4.24 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้
และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.59 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถในการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ 
ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.41 

 
 

 
คงไว ้



230 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3) มีความสามารถในการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในรายวชิาทีสอนกบั
สาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถ ในการออกแบบการ
เรียนรู้ ทีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบั
รายวชิาและวยัของผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.71 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการ
จดัการ เรียนรู้ ตามทีไดอ้อกแบบการ
เรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.65 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม
การเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดย
พยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.65 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการจดับรรยากาศ
การเรียนรู้ทีส่งเสริมความสุขและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมีการบูรณาการ
ความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.65 

 
 

 
คงไว ้



231 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2) มีความสามารถในการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศของนกัเรียนประจาํชนัเรียน 
และประจาํวชิา อยา่งเป็นระบบเพือนาํ
ขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็น
รายบุคคล 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการกาํกบั ดูแล 
และแกปั้ญหาของผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน 
และประจาํวชิา 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
0.00 

4.29 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนเพือป้องกนัภยัทีอาจจะ
เกิดขึนทงัจากภายในประเทศและภยัที
อาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
0.00 

4.06 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

2.3.4 ทกัษะ การพฒันา คุณลกัษณะ
ผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.41 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะ
ชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ของ
ผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.47 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
เป็นพลเมืองทีดีของชาติ  ศรัทธาในหลกั
ศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.65 

 
 

 
คงไว ้



232 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมี
วนิยัใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.71 
4.94 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่
เรียนใฝ่รู้ใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.71 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
ทาํงานเป็นทีมใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.88 
4.94 

 
 

 
คงไว ้

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิด
อยา่งมีระบบใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.76 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความ
เป็นประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

9) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความ
เป็นไทยใหก้บัผูเ้รียนเพือดาํรงเอกลกัษณ์
และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
ดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

11) มีความสามารถในการปลูกฝัง
ใหก้บัผูเ้รียนมีจิตสาธารณะโดยมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และ
สังคม 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.50 
0.00 

4.71 
4.94 

 
 

 
คงไว ้

12) มีความสามารถในการปลูกฝังให้
ผูเ้รียนรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
และไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.65 
4.71 

 
 

 
คงไว ้



233 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

13) มีความสามารถในการสร้างความ
ตระหนกัในความเป็นอาเซียนใหก้บั
ผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความ
เป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่าง
ของพลเมืองอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหผู้เ้รียน เห็นคุณค่าความ
เป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

16) มีความสามารถในการสร้างความ
ตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

17) มีความสามารถในการสร้างความ
ตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

18) มีความสามารถในการปลูกฝังให้
ผูเ้รียนรักความสงบ รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหา
อยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.59 

 
 

 
คงไว ้



234 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผล
การศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการออกแบบ
วธีิการวดัและประเมินผลหลากหลาย
เหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือ
วดัและประเมินผลทีเหมาะสมกบัเนือหา
และวยัของผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือ
วดัและประเมินผลไปใชต้ามสภาพจริง 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.65 
4.76 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการนาํผลจากการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ 
และวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์
เชิงเปรียบเทียบถึงความเหมือนและ
ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยใน
ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ 
ภายใน และภายนอก กลุ่มประเทศ
อาเซียนเพือเป็นประโยชน์ต่อการนาํผล
การวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
0.00 

4.18 
4.53 

 
 

 
คงไว ้



235 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ความรู้และเสนอทางเลือกใหม่ทีดีกวา่
ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์
ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อ
การแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการ นาํผลการวจิยั
ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.76 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการวจิยัในชนั
เรียนเพือแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรียนรู้ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความสามารถในการวจิยัทาง
การศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.24 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาไทย
โดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
0.00 

4.18 
4.76 

 
 

 
คงไว ้



236 

ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาของ
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

3.76 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคล
แห่งการเปลียนแปลงตนเองและกระตุน้
ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการพิจารณา
ไตร่ตรองการปฏิบติังานของตนเองและ
การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
0.50 

4.29 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันา
ผลสัมฤทธิของผูเ้รียนตามเป้าหมายที
วางแผนไว ้

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.82 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็น
ผูน้าํทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมอาเซียน
ศึกษา 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

0.50 
0.00 

3.88 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทาง
วชิาการในวงการศึกษา 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.06 
4.59 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้
หาองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.76 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ทีหลากหลายในการพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.47 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือในการ
แลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการขยายผลโดย
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นทงั
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.47 

 
 

 
คงไว ้

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.50 
0.00 

4.76 
4.65 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและ
ยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และ
สนบัสนุนเพือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จ
ร่วมกนั 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.53 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็น
ผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาท
หนา้ทีของตนเอง 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบั
ผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการ
ทาํงานของทีมงานไดอ้ยา่งสันติวธีิ /สันติ
ธรรม 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

8) มีความสามารถในการสร้าง
วฒันธรรมในการทาํงานของทีม 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.47 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)   ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์( Q3 – Q1)  ค่าเฉลีย
เลขคณิต x  ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมใน รอบทีสองและรอบทีสามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญ  และการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วน
บุคคล 

      

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรักและความศรัทธาใน
วชิาชีพครู 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.71 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

2) มีวนิยัในตนเอง รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.65 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความซือสัตยสุ์จริต รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.71 
4.88 

 
 

 
คงไว ้

4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.65 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติ
และศกัดิศรีของวชิาชีพครู 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.65 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

6) มีความเมตตากรุณา เป็นกลัยาณมิตร
ต่อผูเ้รียน เพือนร่วมงานและผูรั้บบริการ
ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของวชิาชีพครู 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.71 
4.88 

 
 

 
คงไว ้

7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์
ต่อวชิาชีพครู 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.65 
4.65 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้หมาะสมกบั
สถานะทางเศรษฐกิจของตน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย 
วาจา และจิตใจ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

4.59 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

3.2 คุณลกัษณะ ความเป็นผู้มีจิตวทิยา
สําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติ
ของผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความเขา้ใจในความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนซึงมาจากต่าง
ครอบครัว ต่างสังคม ต่างวฒันธรรม  
ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียน
ใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของ
ตนเอง 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.59 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตาม
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและให้
คาํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.35 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

1.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.24 
4.71 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.35 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.50 
0.50 

4.35 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ
สังคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.47 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

6) ยดึมนัในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย   

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกา
ของสังคม 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.65 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล  
(คารวะธรรม  ปัญญาธรรม และสามคัคี
ธรรม) 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.00 

4.35 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและ
ไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.65 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่ รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
0.50 

4.53 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของ
ไทย 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.35 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

1.4 คุณลกัษณะ ความเป็นพลเมือง
อาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความตระหนกัในความเป็น
อาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.65 

 
 

 
คงไว ้

2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.18 
4.35 

 
 

 
คงไว ้

3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของ
อาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.18 
4.41 

 
 

 
คงไว ้

4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่า
เทียมกนับนความแตกต่างของพลเมือง
อาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.29 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

5) เห็นคุณค่า ใน ความเป็นหนึงและ
ความหลากหลาย ของประเทศภายใน
กลุ่มอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.18 
4.59 

 
 

 
คงไว ้

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ
ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.06 
4.12 

 
 

 
คงไว ้
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ตารางท ี2   ผลการวเิคราะห์ ค่ามัธยฐาน (Median)   ค่าพสัิยระหว่างควอไทล์ ( Q3 – Q1)  ค่าเฉลยี
เลขคณติ x  ของข้อมูลทเีกบ็รวบรวมใน รอบทสีองและรอบทสีามจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชียวชาญ  และการคัดเลอืกตัวชีวดัของสมรรถนะทีเป็นไปตามเกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูล 

Me
dia

n 

 
 

Q3 – Q1 
 

x  

ตา
มเก

ณฑ
 ์

การคดัเลอืก 
ตวัชีวดั 

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างที
หลากหลายทางวฒันธรรมภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.41 
4.53 

 
 

 
คงไว ้

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างที
หลากหลายในการนบัถือศาสนาภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

รอบที 2 
รอบที 3 

5.00 
5.00 

1.00 
1.00 

4.12 
4.12 

 
 

 
คงไว ้

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึง
เป็นการมองโลกในภาพรวมเพือเป็น
ประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.06 
4.12 

 
 

 
คงไว ้

10) มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการพฒันาความเป็นอาเซียนเพือ
อนาคตทียงัยนื 

รอบที 2 
รอบที 3 

4.00 
5.00 

1.50 
1.00 

4.06 
4.06 

 
 

 
คงไว ้

 

จากผลการวเิคราะห์ตาม ตารางที 2 พบวา่  ในการคดัเลือกตวัชีวดัของสมรรถนะที
เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา คือ เป็นตวัชีวดัทีมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป และมี
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (Q3 – Q1) ไม่เกิน 1.50   จากสมรรถนะทงั  3 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้น
ความรู้  สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวนทงัหมด 30 
สมรรถนะ  182 ตวัชีวดั นนั  พบวา่ มี  2 ตวัชีวดั ของสมรรถนะดา้นความรู้ ทีมีผลไม่เป็นไปตาม
เกณฑก์ารพิจารณาในรอบทีสอง แต่มีผลเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาในรอบทีสาม ผูว้จิยัจึง
ยงัคงตวัชีวดันีไวไ้ม่ตดัทิง ไดแ้ก่ 

1) สมรรถนะท ี1.2.1 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมืองและความมันคง  ใน
ตัวชีวดัท ี 3 มีความรู้เกยีวกบักฎหมายของไทย   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่ มี
ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3 .50) แต่มีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 2.00 (มีค่า
มากกวา่ 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมีความ
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จาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก แต่ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีไม่สอดคลอ้งกนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการ
ยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง พบวา่ มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3.50)  
และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก  และความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันี
สอดคลอ้งกนั  ผูว้จิยัจึงยงัคงตวัชีวดันีไวไ้ม่ตดัทิง  ดงันนั  ผูว้จิยัไดก้าํหนดใหก้ารมีความรู้เกียวกบั
กฎหมายของไทยเป็นตวัชีวดัหนึงของสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมือง
และความมนัคง  

2) สมรรถนะท ี 1.3.2 ความรู้เกยีวด้านการเมืองและความมันคงของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  ในตัวชีวดัท ี 4 มีความรู้เกยีวกบักฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน   ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่ มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3 .50) แต่มีค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์เท่ากบั 2.00 (มีค่ามากกวา่ 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อ
ตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่น
ระดบัมาก แต่ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีไม่สอดคลอ้งกนั  และเมือวเิคราะห์
ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง พบวา่ มี ค่ามธัยฐาน  
เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3.50)  และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) 
แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับ
ครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก  และความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญที
มีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั  ผูว้จิยัจึงยงัคงตวัชีวดันีไวไ้ม่ตดัทิง   ดงันนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดใหก้ารมี
ความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นตวัชีวดัหนึงของสมรรถนะดา้น
ความรู้เกียวดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

สาํหรับตวัชีวดัทีมีผลการวเิคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณาทงัในรอบทีสอง
และรอบทีสาม มีทงัหมด  14 ตวัชีวดั  ซึงเป็น  5 ตวัชีวดั ของสมรรถนะดา้นความรู้   และ 9 ตวัชีวดั 
ของสมรรถนะดา้นทกัษะ  ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง ไดแ้ก่  

1) สมรรถนะท ี 1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคมและวฒันธรรม  ใน
ตัวชีวดัท ี4 มีความรู้เกยีวกบัการนับถือศาสนาของคนไทย  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง  
พบวา่ มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3 .50) แต่มีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 2.00 (มี
ค่ามากกวา่ 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมี
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ความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก แต่ความคิดเห็นของ
กลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีไม่สอดคลอ้งกนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการ
ยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง พบวา่ มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3 .50) แต่มี
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 2.00 (มีค่ามากกวา่ 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก แต่ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีไม่
สอดคลอ้งกนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง   ดงันนั ผูว้จิยั
ไม่ไดก้าํหนดใหก้ารมีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทยเป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น
ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและวฒันธรรม   

2) สมรรถนะท ี 1.2.6 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคมและวฒันธรรม  ใน
ตัวชีวดัท ี6  มีความรู้เกยีวกบัประวตัิศาสตร์ไทย  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี
ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่
เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนั
คาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง   พบวา่   มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50)  และมี
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ
ทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็น
สาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  ซึงเหมือนกบัผล
การวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้ารมีความรู้
เกียวกบัประวติัศาสตร์ไทยเป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้น
สังคมและวฒันธรรม   

3) สมรรถนะท ี 1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน   ในตัวชีวดัท ี1  มีความรู้เกยีวกบัชาติพนัธ์ุของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลในรอบทีสอง  พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 4.00 (มีค่ามากกวา่ 3 .50) แต่มีค่าพิสัยระหวา่งค
วอไทล์ เท่ากบั 2.00 (มีค่าเกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ 
เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก แต่
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีไม่สอดคลอ้งกนั และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบที
สามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง พบวา่ มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 4.00 (มีค่า
มากกวา่ 3 .50) แต่มีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 2.00 (มีค่าเกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็น
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ของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีคือ เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก แต่ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีไม่
สอดคลอ้งกนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง   ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยั
ไม่ไดก้าํหนดใหก้ารมีความรู้เกียวกบัชาติพนัธ์ุของประเทศในกลุ่มอาเซียน  เป็นตวัชีวดัของ
สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4) สมรรถนะท ี 1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน   ในตัวชีวดัท ี4  มีความรู้เกยีวกบัการนับถือศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์ เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อ
ตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครู
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลใน
รอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง   พบวา่   มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 
(มีค่านอ้ยกวา่ 3.50)  และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็น
ตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านนั  ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ได้
กาํหนดใหก้ารมีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นตวัชีวดัของ
สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

5) สมรรถนะท ี 1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน   ในตัวชีวดัท ี6  มีความรู้เกยีวกบัประวตัิศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์ เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อ
ตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครู
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลใน
รอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง   พบวา่   มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 
(มีค่านอ้ยกวา่ 3.50)  และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็น
ตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านนั  ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง   ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ได้
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กาํหนดใหก้ารมีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นตวัชีวดัของ
สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6) สมรรถนะท ี2.1.2 (ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับ
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ในตัวชีวดัท ี5  มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทสีอนให้ผู้เรียนโดยใช้ภาษาองักฤษ  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลใน
รอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   
เท่ากบั 1.50 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันี
สอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบที
สามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง   พบวา่   มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่า
นอ้ยกวา่ 3 .50)  และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็น
ตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง   ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ได้
กาํหนดใหก้ารมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ
สาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   

7) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)  ในตัวชีวดัท ี5  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนให้ผู้เรียนโดยใช้ภาษาอาเซียน  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  
เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) 
แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความ
คิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบั
ปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญอีกครัง  พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50)   และมีค่าพิสัยระหวา่ง 
ควอไทล ์เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันี
สอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ใน
รอบทีสอง   ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้ารมีความสามารถในการ
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ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียนเป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น
ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)   

8) สมรรถนะท ี 2.1.3  (ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน  (ASEAN Focus School)  ใน
ตัวชีวดัท ี3 มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียนเพอืการสือสารในชีวติประจําวนั 
(เป็นภาษาทนีอกเหนือจากภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 ภาษา)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง 
พบวา่  มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 
(มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนั
คาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50)   และมี
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ
ทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็น
สาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึงเหมือนกบัผล
การวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้าร มี
ความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น ทกัษะการใชภ้าษา
และการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 
(ASEAN Focus School)   

9) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทเีป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) ในตัวชีวดั
ท ี4 มีความสามารถในการ ใช้ทกัษะการเขียนภาษาอาเซียนเพอืการสือสารในชีวติประจําวนั (เป็น
ภาษาทนีอกเหนือจากภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 ภาษา)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  
มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3.50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่
เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนั
คาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50)   และมี
ค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่ม
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ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความ
จาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึง
เหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้าร
มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษา
ทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น ทกัษะการใชภ้าษา
และการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 
(ASEAN Focus School)   

10) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทเีป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) ในตัวชีวดั
ท ี5 มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทสีอนโดยใช้ ภาษาอาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 ภาษา )  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี
ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่
เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนั
คาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50)   และมี
ค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความ
จาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึง
เหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้าร
มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนโดยใช้ ภาษาอาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น ทกัษะการใชภ้าษา
และการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 
(ASEAN Focus School)   

11) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนทีอยู่ติดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  
กมัพูชา และมาเลเซีย  (Buffer  school)  ในตัวชีวดัท ี5  มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ใน
เนือหาวชิาทสีอนโดยใช้ ภาษาอาเซียน (เป็นภาษาทนีอกเหนือจากภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 ภาษา)  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมี
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่ม
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ผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความ
จาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั  และเมือ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  พบวา่  มี ค่ามธัย
ฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50)   และมีค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล์  เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 
1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมี
ความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่น
ระดบัปานกลางเท่านนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดัตวัชีวดันีทิง  ดงันนั 
ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้าร มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนโดยใช้ ภาษา
อาเซียน (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น
ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยูติ่ด
ชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา และมาเลเซีย (Buffer  school) 

12) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียน ทีอยู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และประสานสัมพนัธ์กบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School)  ในตัวชีวดัท ี3   มีความสามารถในการ ใช้ทกัษะ
การอ่านภาษาอาเซียนเพอืการสือสารในชีวติประจําวนั (เป็นภาษาทนีอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อย่างน้อย 1 ภาษา)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่า
นอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็น
ตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  
พบวา่  มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3.50)   และมีค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล ์เท่ากบั 1.00 
(มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดั
ตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้าร มีความสามารถในการ ใชท้กัษะการอ่านภาษา
อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา ) เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะ
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ประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 

13) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทจีะประสาน
สัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม 
สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School)  ในตัวชีวดัท ี4   มีความสามารถในการ
ใช้ทกัษะการ เขียนภาษาอาเซียนเพอืการสือสารในชีวติประจําวนั (เป็นภาษาทนีอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษอย่างน้อย 1 ภาษา)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 
3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ 
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่
เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  
พบวา่  มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3.50)   และมีค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล ์เท่ากบั 1.00 
(มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดั
ตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้าร มีความสามารถในการ ใชท้กัษะการ เขียนภาษา
อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา ) เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะ
ประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 

14) สมรรถนะท ี 2.1.3 (ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทจีะประสาน
สัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม 
สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School)  ในตัวชีวดัท ี5   มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทสีอนโดยใช้ ภาษาอาเซียน  (เป็นภาษาทนีอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อย่างน้อย 1 ภาษา)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสอง พบวา่  มี ค่ามธัยฐาน  เท่ากบั 3.00 (มีค่า
นอ้ยกวา่ 3 .50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์   เท่ากบั 1.00 (มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็น
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ตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง
เท่านนั  และเมือวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีสามซึงเป็นการยนืยนัคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญอีกครัง  
พบวา่  มีค่ามธัยฐาน เท่ากบั 3.00 (มีค่านอ้ยกวา่ 3.50)   และมีค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล ์เท่ากบั 1.50 
(มีค่าไม่เกิน 1.50) แสดงวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีมีต่อตวัชีวดันีสอดคลอ้งกนั แต่กลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นตวัชีวดัทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านนั ซึงเหมือนกบัผลการวเิคราะห์ในรอบทีสอง ผูว้จิยัจึงตดั
ตวัชีวดันีทิง  ดงันนั ผูว้จิยัไม่ไดก้าํหนดใหก้ารมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิา
ทีสอนโดยใชภ้าษาอาเซียน (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นตวัชีวดั
ของสมรรถนะดา้น ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอน
ในโรงเรียนทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 

สรุปไดว้า่ จากการคดัเลือกตวัชีวดัทงัหมด 182 ตั วชีวดั  โดยมีการกาํหนดเกณฑก์าร
พิจารณาคือ เป็นตวัชีวดัทีมีค่ามธัยฐาน (Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile) ไม่เกิน 1.50 นนั ตวัชีวดัทีผา่นเกณฑถื์อวา่ผูเ้ชียวชาญทงั 1 7 คน มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่  เป็นตวัชีวดั ของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงพบวา่ มีตวัชีวดัทีตอ้งตดัทิงเนืองจากไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 
14 ตวัชีวดั และมีตวัชีวดัทีคดัเลือกไวเ้นืองจากผา่นเกณฑ ์จาํนวน 168 ตวัชีวดั ตามตารางที 2   

ดงันนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดให ้รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน  ประกอบดว้ย 30 สมรรถนะและ 168 ตวัชีวดั (มีรายละเอียดตามเอกสารใน
ภาคผนวก ฉ หนา้ที 627)   ดงันี  
 สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ     33  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ     99  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี      4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั 

และผูว้จิยันาํค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ของระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ทีไดจ้าก
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบทีสามมากาํหนดเป็น ระดบัสมรรถนะครูทีคาดหวงัเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีรายละเอียดของผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบั
สมรรถนะครูทีคาดหวงั ในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ซึงนาํเสนอ
ขอ้มูลตามตารางที 3 – ตารางที 5 ไดด้งันี 
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ตารางท ี3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านความรู้ทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
1.  สมรรถนะด้านความรู้    
1.1  ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและเนือหาสาระ
วชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่+ 

   

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน 5.00 0.000 มากทีสุด 
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบัวชิาที
สอน 

4.48 0.382 มาก 

รวม 4.74 0.191 มากทสุีด 
1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย       
1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย 4.40 0.606 มาก 
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 4.47 0.582 มาก 
3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 

รวม 4.47 0.604 มาก 
1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกจิ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.92 0.230 มากทีสุด 
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศไทย 4.71 0.360 มากทีสุด 
4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 4.78 0.340 มากทีสุด 

รวม 4.72 0.389 มากทีสุด 
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ตารางท ี3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านความรู้ทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
1.2.3  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคมและวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย 4.47 0.582 มาก 
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย 4.71 0.470 มากทีสุด 
4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 

รวม 4.58 0.546 มากทสุีด 

1.3  ความรู้เกยีวกบัอาเซียน 
      

1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน 4.29 0.470 มาก 
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  4.53 0.624 มากทีสุด 
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 4.59 0.507 มากทีสุด 
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 
(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 

4.88 0.332 มากทีสุด 

รวม 4.57 0.483 มากทสุีด 
1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความมันคงของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

4.06 0.429 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.29 0.470 มาก 
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ตารางท ี3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านความรู้ทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชนของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

4.39 0.600 มาก 

4) มีความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.29 0.470 มาก 

รวม 4.26 0.539 มาก 

1.3.3  ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.39 0.600 มาก 
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.88 0.332 มากทีสุด 
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.76 0.437 มากทีสุด 
4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.53 0.624 มากทีสุด 
5) มีความรู้เกียวกบัการคา้เสรี ขอ้ตกลงทางการคา้และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.71 0.470 มากทีสุด 

รวม 4.65 0.493 มากทสุีด 

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.48 0.493 มาก 
2) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.48 0.493 มาก 
3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.36 0.562 มาก 

รวม 4.44 0.516 มาก 
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ตารางท ี3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านความรู้ทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอก
กลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นการเมืองและ
ความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํ
ของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.35 0.606 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.80 0.470 มากทีสุด 

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม ศาสนา 
และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศ
ผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 

รวม 4.56 0.567 มากทสุีด 
 

จากการวเิคราะห์สมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงั ซึงมีจาํนวนทงัหมด 9 สมรรถนะ ตาม
ตารางที 3 ขา้งตน้ พบวา่ สมรรถนะทีมีค่าเฉลียเล ขคณิต ตงัแต่ 4.50–5.00  ซึงจดัเป็นสมรรถนะที
กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ ใน
ระดบัมากทีสุด มี 6 สมรรถนะ  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี 

1) ความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและเนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้ง   มี
ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.74  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.191 

2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.72  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.389 

3) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน  มีค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.65  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.493 
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4) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและวฒันธรรม  มีค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.58  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.546 

5) ความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.57  และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.483 

6) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน มี
ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.56  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.567 

และพบวา่ สมรรถนะ ดา้นความรู้ทีมีค่าเฉลียเลขคณิต ตงัแต่ 3.50–4.49  ซึงจดัเป็น
สมรรถนะทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัมาก  มี 3 สมรรถนะ  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี 

1) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความมนัคง  มีค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.47  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.604 

2) ความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  มีค่าเฉลีย
เลขคณิตเท่ากบั 4.44  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.516 

3) ความรู้เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  มี
ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.26  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.539 

 
ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.  สมรรถนะด้านทกัษะ    

2.1  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร    

2.1.1  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

   

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดูภาษาไทย
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้
ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

4.94 0.243 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 

4.88 0.332 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทยในการสือสาร 

4.82 0.243 มากทีสุด 

รวม 4.93 0.164 มากทสุีด 

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ 
  กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษา

ภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ 

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.94 0.243 มากทีสุด 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.88 0.332 มากทีสุด 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.82 0.243 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้
ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

4.71 0.588 มากทีสุด 

รวม 4.87 0.281 มากทสุีด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.88 0.332 มากทีสุด 

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.71 0.588 มากทีสุด 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.41 0.618 มาก 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.29 0.470 มาก 

รวม 4.57 0.502 มากทสุีด 
2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษา
อาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 4 กลุ่ม คือ 

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับ
กลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.41 0.618 มาก 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.41 0.618 มาก 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.29 0.470 มาก 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.12 0.781 มาก 

รวม 4.31 0.622 มาก 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับ
กลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน  (ASEAN 
Focus School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.29 0.470 มาก 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.29 0.470 มาก 

รวม 4.29 0.470 มาก 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 

ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับ
กลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนที อยู่ติดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 
ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  กมัพูชา  และมาเลเซีย (Buffer  school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.82 0.529 มากทีสุด 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.71 0.588 มากทีสุด 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.41 0.618 มาก 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.35 0.493 มาก 

รวม 4.57 0.557 มากทสุีด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับ
ครูทีสอนในโรงเรียนทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็น
โรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มี
ชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.35 0.493 มาก 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.12 0.781 มาก 

รวม 4.24 0.637 มาก 
2.2  ทกัษะการใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทางการศึกษาใน
การจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้ 4.82 0.243 มากทีสุด 
3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตสือ 4.65 0.493 มากทีสุด 
5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสารหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

4.65 0.493 มากทีสุด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และ
รู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีไดสื้บคน้และ
เรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียน
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ (Offline)  

4.53 0.514 มากทีสุด 

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียน
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ (Online) 

4.47 0.514 มาก 

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.47 0.514 มาก 

รวม 4.59 0.477 มากทสุีด 
2.3  ทกัษะการจัดการเรียนรู้       
2.3.1  ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง 4.53 0.514 มากทีสุด 
2) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน 4.53 0.514 มากทีสุด 
3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถิน 

4.35 0.606 มาก 

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามาบูรณาการกบั
หลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสมต่อสภาพสังคม
และความเจริญดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

4.35 0.606 มาก 

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 

4.53 0.514 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 4.41 0.618 มาก 
รวม 4.45 0.562 มาก 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.3.2  ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิา
ต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.71 0.588 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิา
ต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4.41 0.618 มาก 

3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิาที
สอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

4.41 0.507 มาก 

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ ตามทีได้
ออกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

4.71 0.470 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการ จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัโดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

4.82 0.243 มากทีสุด 

รวม 4.62 0.487 มากทสุีด 
2.3.3  ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมีการบูรณาการความรู้
เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

4.65 0.493 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียน
ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา อยา่งเป็นระบบเพือนาํขอ้มูลไปใช้
ในการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

4.35 0.493 มาก 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความสามารถในการกาํกบั ดูแล และแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือ
ป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและภยัทีอาจจะ
เกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

4.41 0.618 มาก 

รวม 4.49 0.530 มาก 
2.3.4  ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 4.71 0.588 มากทีสุด 
2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผูเ้รียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของชาติ  
ศรัทธาในหลกัศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตั ริย์
ใหก้บัผูเ้รียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 4.94 0.243 มากทีสุด 
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.82 0.393 มากทีสุด 
6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บัผูเ้รียน 4.94 0.243 มากทีสุด 
7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบใหก้บัผูเ้รียน 4.82 0.529 มากทีสุด 
8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ยใหก้บั
ผูเ้รียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียนเพือดาํรง
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

4.41 0.712 มาก 

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง
ใหก้บัผูเ้รียน 

4.41 0.712 มาก 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิตสาธารณะโดย
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ผูอื้น ชุมชน และสังคม 

4.94 0.243 มากทีสุด 

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิประโยชน์
ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

4.71 0.470 มากทีสุด 

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความเป็น
อาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

4.82 0.243 มากทีสุด 

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็น
คุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมือง
อาเซียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียน เห็น
คุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

4.41 0.507 มาก 

16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพ
และยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรม 

4.53 0.514 มากทีสุด 

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพ
และยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือศาสนา 

4.59 0.507 มากทีสุด 

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ รู้จกัใช้
วธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  

4.59 0.507 มากทีสุด 

รวม 4.67 0.492 มากทสุีด 
2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.47 0.514 มาก 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลที
เหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไปใชไ้ด้
ตามสภาพจริง 

4.76 0.562 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาการจดัเรียนรู้ 

4.65 0.493 มากทีสุด 

รวม 4.63 0.516 มากทสุีด 

2.5 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจัิยทางการศึกษา  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงความ
เหมือนและ ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยในขอ้มูล ข่าวสาร 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือ
เป็นประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอทางเลือก
ใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิดวเิคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ 

4.47 0.514 มาก 

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาผูเ้รียนเพือ
วางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

4.76 0.562 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็น
ประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

4.35 0.493 มาก 

5) มีความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 4.76 0.562 มากทีสุด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

4.59 0.507 มากทีสุด 

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

รวม 4.57 0.524 มากทีสุด 
2.5 ทกัษะการเป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวง
การศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันา
วชิาชีพ 

4.76 0.562 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวง
การศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

4.59 0.507 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเอง
และกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันาผูเ้รียน 
สถานศึกษา และวชิาชีพ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบติังานของ
ตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

4.41 0.712 มาก 

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนตาม
เป้าหมายทีวางแผนไว ้

4.82 0.393 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

4.41 0.712 มาก 

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวงการศึกษา 4.59 0.507 มากทีสุด 

รวม 4.59 0.558 มากทสุีด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพือ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.76 0.562 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.65 0.493 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือใน
การแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.47 0.514 มาก 

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.47 0.514 มาก 

รวม 4.59 0.521 มากทสุีด 
2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของ
ตนเอง 

4.65 0.493 มากทีสุด 

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลงของ
ทีมงาน 

4.59 0.507 มากทีสุด 

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

4.53 0.514 มากทีสุด 
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ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูด้านทกัษะทคีาดหวงัเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนในสถานการณ์ที
หลากหลาย 

4.65 0.493 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงานไดอ้ยา่ง
สันติวธีิ/สันติธรรม 

4.59 0.507 มากทีสุด 

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานของทีม 4.47 0.514 มาก 

รวม 4.57 0.507 มากทสุีด 
 
 

จากการวเิคราะห์สมรรถนะครูดา้นทกัษะทีคาดหวงั ซึงมีจาํนวนทงัหมด 17 สมรรถนะ 
ตามตารางที 4 ขา้งตน้ พบวา่ สมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิต ตงัแต่ 4.50–5.00  ซึงจดัเป็นสมรรถนะที
กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ ใน
ระดบัมากทีสุด มี 12 สมรรถนะ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี 

1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาไทย  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 
4.93  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.164 

2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.87  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.281 

3) ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.67   และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.492 

4) ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.63 และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.516 

5) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้  สารสนเทศ   มีค่าเฉลีย
เลขคณิตเท่ากบั 4.62  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.487 
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6) ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ   มีค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.59  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.477 

7) ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.59   และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.521 

8) ทกัษะการ เป็นผูน้าํครู  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4. 59   และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.558 

9) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.57   และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.502 

10) ทกัษะการทาํงานเป็นทีม   มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.57   และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.507 

11) ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา   มีค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.57  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.524 

12) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอน
ในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย  
(Buffer  school)  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.57  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.557 

และพบวา่ สมรรถนะดา้นทกัษะ ทีมีค่าเฉลียเลขคณิต ตงัแต่ 3.50–4.49  ซึงจดัเป็น
สมรรถนะทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัมาก  มี 5 สมรรถนะ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี 

1) ทกัษะการบริหารจดัการชนัเรียน  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4. 49 และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.530 

2) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4. 45  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.562 

3) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education 
Hub)  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.31 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.622 

4) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School)  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.29  และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.470 
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5) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน
โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School)  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.24  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.637 

 
ตารางท ี 5  ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลเกยีวกบัระดับ สมรรถนะครู ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
คาดหวงัเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  
   

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

   

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู 4.71 0.470 มากทีสุด 
2) มีวนิยัในตนเอง 4.65 0.493 มากทีสุด 
3) มีความซือสัตยสุ์จริต 4.88 0.332 มากทีสุด 
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู 4.71 0.470 มากทีสุด 
5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของวชิาชีพครู 4.65 0.493 มากทีสุด 
6) มีความเมตตากรุณา เป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน  เพือนร่วมงาน 
และผูรั้บบริการปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
วชิาชีพครู 

4.88 0.332 มากทีสุด 

7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู 4.65 0.493 มากทีสุด 
8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้หมาะสมกบั
สถานะทางเศรษฐกิจของตน 

4.35 0.493 มาก 

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ 4.65 0.493 มากทีสุด 
รวม 4.68 0.452 มากทสุีด 



273 

ตารางท ี 5  ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลเกยีวกบัระดับ สมรรถนะครู ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
คาดหวงัเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 

3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 4.65 0.493 มากทีสุด 
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนซึงมา
จากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา หรือ
ต่างเชือชาติ 

4.59 0.507 มากทีสุด 

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาได้
ตามศกัยภาพของตนเอง 

4.59 0.507 มากทีสุด 

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียน 

4.35 0.493 มาก 

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการแกปั้ญหา
แก่ผูเ้รียน 

4.35 0.493 มาก 

รวม 4.51 0.499 มากทสุีด 

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย 4.71 0.470 มากทีสุด 
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื 4.65 0.493 มากทีสุด 
5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 

4.59 0.507 มากทีสุด 

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย   4.59 0.507 มากทีสุด 
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม 4.65 0.493 มากทีสุด 
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ตารางท ี 5  ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลเกยีวกบัระดับ สมรรถนะครู ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
คาดหวงัเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม และ
สามคัคีธรรม) 

4.41 0.507 มาก 

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 4.35 0.493 มาก 
10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  4.65 0.493 มากทีสุด 
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่ 4.59 0.507 มากทีสุด 
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของไทย 

4.41 0.507 มาก 

รวม 4.56 0.509 มากทสุีด 

3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 4.65 0.493 มากทีสุด 
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน 4.35 0.493 มาก 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน 4.41 0.507 มาก 
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของ
พลเมืองอาเซียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของประเทศ
ภายในกลุ่มอาเซียน 

4.59 0.507 มากทีสุด 

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

4.12 0.681 มาก 

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรม
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.53 0.524 มากทีสุด 

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือ
ศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.12 0.581 มาก 
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ตารางท ี 5  ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลเกยีวกบัระดับ สมรรถนะครู ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
คาดหวงัเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 
 

สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD 
 

แปลผล 
9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกในภาพรวม
เพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

4.12 0.481 มาก 

10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา ความเป็น
อาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 

4.06 0.448 มาก 

รวม 4.35 0.534 มาก 

 

จากการวเิคราะห์สมรรถนะครูดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีคาดหวงั ซึงมีจาํนวนทงัหมด 
4 สมรรถนะ ตามตารางที 5 ขา้งตน้ พบวา่ สมรรถนะทีมีค่าเฉลียเล ขคณิต ตงัแต่ 4.50–5.00  ซึง
จดัเป็นสมรรถนะทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมากทีสุด มี 3 สมรรถนะ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี 

1) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  มี
ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.68  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.452 

2) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4. 56  และส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.509 

3) คุณลกัษณะ ความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู  มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.5 1  
และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.499 

และพบวา่ สมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิต ตงัแต่ 3.50–4.49  ซึงจดัเป็นสมรรถนะที
กลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ ใน
ระดบัมาก มี 1 สมรรถนะ ไดแ้ก่  คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน   มีค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 
4.35  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.534 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 1.  สมรรถนะด้านความรู้ 
สมรรถนะด้านเนือหาความรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1.1  ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ
เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาทีสอน 1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน 
- ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาอืนๆ ที
เกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 

2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้ง
กบัวชิาทีสอน 

 1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย 
 1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมือง

และความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของไทย 
 2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก  / สิทธิมนุษยชน  ของ

ประเทศไทย 
 3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย 
 1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกจิ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
 1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย 
 2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของ

ประเทศไทย 
 4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย 
 5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 1.2.3  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคมและ

วฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย 
 2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย 
 3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย 
 4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย 
 1.3  ความรู้เกยีวกบัอาเซียน 
 1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
 1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน 
 2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  
 3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 
 4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 
 1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความมันคง

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) ความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

 2) ความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 3) ความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก  / สิทธิมนุษยชน  ของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 4) ความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 
 1.3.3  ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

 2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

 3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

 4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

 5) มีความรู้เกียวกบัการคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

 1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 2) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 
 3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

 
1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
การเมืองและความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้าง
ความรู้ใหผู้เ้รียน 

 2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

 3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
สังคม ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอก
กลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 2. สมรรถนะด้านทกัษะ 
 2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร 
สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาและการ
สือสารโดยใช้ภาษาไทย 

2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง 
และ การพดู ภาษาไทย  เพือการสือ
ความหมายในชีวติประจาํวนั 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถในการใชท้กัษะ การอ่าน 
และการเขียนภาษาไทย  เพือการสือ
ความหมายในชีวติประจาํวนั 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใน
เนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้
ภาษาไทย 

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใน
เนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

- ความสามารถในการเขียนเอกสารทาง
วชิาการโดยใชภ้าษาไทย 

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการ
โดยใชภ้าษาไทย 

 5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ
โดยใชภ้าษาไทยในการสือสาร 

สมรรถนะด้าน การใช้ภาษา และ การ
สือสารภาษาองักฤษ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
 
(สําหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียน
ต่างๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้

ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถ ในการใชท้กัษะการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดู
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดู
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถในการใชท้กัษะการ อ่าน
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถในการใชท้กัษะการเขียน
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียน
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

 5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใน
เนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ยกเว้นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถ ในการใชท้กัษะการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดู
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดู
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถในการใชท้กัษะการ อ่าน
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

- ความสามารถในการใชท้กัษะการเขียน
ภาษาองักฤษเพือการสือความหมาย ใน
ชีวติประจาํวนั 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียน
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา

อาเซียน  
กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร

โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียน
ต่างๆ เป็น 4 กลุ่ม คือ 

 ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษา
อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา)  

 2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 

 3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 

 
ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนย์
การเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษา
อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา)  

 2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา

อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนที อยู่ติด
ชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  
พม่า  กมัพูชา  และมาเลเซีย (Buffer  school) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษา
อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา)  

 2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 

 3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 

 4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา

อาเซียนสําหรับครูทสีอนใน โรงเรียน ทอียู่ในพนืที
อนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสาน
สัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดน
ติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษา
อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา)  

 2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษา
อาเซียน เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
ภาษา) 

สมรรถนะด้านการใช้สือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.2  ทกัษะการใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการเลือกใชสื้อ 
นวตักรรม ในการจดัการเรียนรู้อยา่ง
หลากหลายและเหมาะสมผูเ้รียน 

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้ 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
- ความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสม
ผูเ้รียน 

3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

- ความสามารถในการผลิตสือและ
นวตักรรมทางการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค ์

- ความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูล
และเรียนรู้สิงต่างๆ ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล 
ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet)  

 6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีไดสื้บคน้และเรียนรู้ผา่นสือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือแลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออฟไลน์ (Offline)  

 8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือแลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออนไลน์ (Online) 

 9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 



288 

ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.3.1 ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลาง 

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลาง 

 2) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางอาเซียน 

- ความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถิน 

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรทอ้งถิน 

- ความสามารถในการนาํหลกัสูตรไป
ใชไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงค ์

4) ความสามารถในการนาํหลกัสูตรไปใชไ้ดบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์

 5) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ 
ของกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก  

- ความสามารถในการประเมินหลกัสูตร
สถานทงัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

6) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงั
การใชห้ลกัสูตร 

- ความสามารถในการปรับปรุงหลกัสูตร
และพฒันาหลกัสูตร 

7) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตร 
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ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.3.2 ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ในรายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ความสามารถในการบูรณาการสาระ
การเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ในรายวชิาต่างๆ และภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ในรายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ที เกียวกบั
อาเซียน 

- ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
 

4) มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที
ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์
และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบั
รายวชิาและวยัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการจดัทาํแผนการ
จดัการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็น
ระบบ 

5) มีความสามารถในการทาํแผนการจดัการเรียนรู้
ตามทีไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและ
เป็นระบบ 

- ความสามารถในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

6) มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
สมรรถนะด้าน การบริหารจัดการชัน
เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมความสุขและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียน  

1) มีความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

- ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศของนกัเรียน ประจาํชนัเรียน 
และประจาํวชิา  

2) มีความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของ
นกัเรียนประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา อยา่งเป็น
ระบบเพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็น
รายบุคคล 

- ความสามารถในการกาํกบั ดูแล และ
แกปั้ญหาของนกัเรียน ประจาํชนัเรียน 
และประจาํวชิา 

3) มีความสามารถในการกาํกบั ดูแล และแกปั้ญหา
ของผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

- ความสามารถในการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนเพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจาก
ภายในประเทศและภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอก
ประเทศ 

สมรรถนะด้านการพฒันาคุณลกัษณะ
ผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถ ในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ใหก้บัผูเ้รียน 
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ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
- ความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

2) มีความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

 3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพลเมืองทีดี
ของชาติ ศรัทธาในหลกัศาสนา และเคารพเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

 4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บั
ผูเ้รียน 

 5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้
ใหก้บัผูเ้รียน 

 6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีม
ใหก้บัผูเ้รียน 

 7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน 

- ความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็น
ประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

8) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

- ความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็น
ไทยใหก้บัผูเ้รียน 

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บั
ผูเ้รียนเพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคง
และยงัยนื 

 10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติ
อยา่งพอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 

 11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคม 
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ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษา

สิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอื้น 

 13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใน
ความเป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

 14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับน
ความแตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

 15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความ
หลากหลายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัให้
ผูเ้รียนเคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลาย
ทางวฒันธรรม 

 17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัให้
ผูเ้รียนเคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลาย
ในการนบัถือศาสนา 

 18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความ
สงบ รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  
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ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
สมรรถนะด้าน การวดัและประเมินผล
การศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการออกแบบวธีิการ
วดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสม
กบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

- ความสามารถในการสร้างและนาํ
เครืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลทีเหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการวดัและประเมินผล
ไดต้ามสภาพจริง 

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและ
ประเมินผลไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง 

- ความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมิน
ไปใชใ้นการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

สมรรถนะด้านการวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.6 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจัิย
ทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ถึงความเหมือนและความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ย
ในขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียน
เพือเป็นประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และ

เสนอทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการ
การคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

- ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาของผูเ้รียนเพือวางแผนการ
วจิยัในชนัเรียน 

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาผูเ้รียนเพือวางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

- ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ข
ปัญหาในชนัเรียน 

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนั
เรียน 

- ความสามารถในการ นาํผลการวจิยั ไป
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

5) มีความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ 

- ความสามารถวจิยัในชนัเรียน เพือ
พฒันา ผูเ้รียนและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียนเพือแกไ้ข
ปัญหาผูเ้รียนและพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

- ความสามารถในการวจิยัทางการศึกษา
เพือสร้างองคค์วามรู้ 

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ 

สมรรถนะด้านภาวะผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
2.5 ทกัษะการเป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความสามารถในการสนทนาอยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูอื้นโดยมุ่งเนน้ทีการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บั
ผูอื้นในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บั

ผูอื้นในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นอกกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

- ความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการ
เปลียนแปลงตนเอง กระตุน้ผูอื้นใหมี้การ
เรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพือ
การพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และ
วชิาชีพ 

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการ
เปลียนแปลงตนเองและกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้
เพือการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

- ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
การปฏิบติังานของตนเองและการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา 

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา 

- ความสามารถในการมุ่งพฒันา
ผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของ
ผูเ้รียนตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้

 6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํที
เกียวขอ้งกบักิจกรรมอาเซียนศึกษา 

 7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา 

สมรรถนะด้าน การพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- การศึกษาคน้ควา้ความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
- ความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ที
หลากหลายในการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ที
หลากหลายในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

- ความสามารถการแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ผูอื้นเพือการพฒันาตนเองและพฒันางาน 

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงั
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพเพือ
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

- ความสามารถในการขยายผลโดยการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการ
พฒันาตนเองและพฒันางาน  และ
ความสามารถในการเป็นผูน้าํทาง
วชิาการ 

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

สมรรถนะด้านการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ทีของตนเอง 

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ทีของตนเอง 

- การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 
และการยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับ
ขอ้ตกลงของทีมงาน 

- การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และ
สนบัสนุนเพือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังานและแกปั้ญหาในการทาํงาน 

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือน
ร่วมงานในการปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จ
ร่วมกนั 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
- ความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ
หรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ที
ของตนเอง 

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผู ้
ตามไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

- ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่ม
คนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย 

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงั
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศ
อาเซียนในสถานการณ์ทีหลากหลาย 

 6) มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นทงั
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

 7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของ
ทีมงานไดอ้ยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม 

 8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการ
ทาํงานของทีม 

 
3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  

สมรรถนะด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู 
- การมีวนิยั 2) มีวนิยัในตนเอง 
- รับผดิชอบในวชิาชีพ 3) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู 
- ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและ
ศกัดิศรีของวชิาชีพครู 

4) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรี
ของวชิาชีพครู 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
- มีความซือสัตยสุ์จริต 5) มีความซือสัตยสุ์จริต 
- มีความเมตตากรุณา เป็นกลัยาณมิตรต่อ
ผูเ้รียน  เพือนร่วมงาน และผูรั้บบริการ
ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของวชิาชีพครู 

6) มีความเมตตากรุณา เป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน  
เพือนร่วมงาน และผูรั้บบริการปฏิบติัตนตามกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู 

- เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อ
วชิาชีพครู 

7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู 

- การดาํรงชีวติอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานะของตนเอง 

8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน 

- ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ทงักาย 
วาจา และจิตใจ 

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และ
จิตใจ 

สมรรถนะด้านจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

- ความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของ
ผูเ้รียน 

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 

- ความสามารถในการวเิคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ผูเ้รียนซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

- ความสามารถในการช่วยเหลือผูเ้รียน
ใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของ
ตนเอง 

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

- ความสามารถในการส่งเสริมความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียน 

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียน 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
- ความสามารถในการแนะแนวและให้
คาํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาใน
การแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

 3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

 1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย 
 2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
 3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
 4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ สังคมไทยเพือ

อนาคตทียงัยนื 
 5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย   
 7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม 
 8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญา

ธรรม และสามคัคีธรรม) 
 9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิด

สิทธิของผูอื้น 
 10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  
 11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่ 
 12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ

สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน 
และสังคมของไทย 
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ตารางท ี6  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 

รูปแบบสมรรถนะสําหรับครู 
ในสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ 
 3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
 1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 
 2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน 
 3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน 
 4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับน

ความแตกต่างของพลเมืองอาเซียน 
 5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย

ของประเทศภายในกลุ่มอาเซียน 
 6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน

โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 
 7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง

วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายใน

การนบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมอง

โลกในภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบั
ผูอื้น 

 10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการ
พฒันาความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 
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จากตารางที 6  เมือเปรียบเทียบรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
ตามสภาพปัจจุบนัและรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  ซึงพฒันาดว้ยเทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ  พบวา่ รูปแบบ
สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ประกอบดว้ยสมรรถนะทียงัคงเหมือนเดิมกบัสมรรถนะครูตามสภาพปัจจุบนั  สมรรถนะที ควร
ปรับเปลียนและเพิมเติมตวัชีวดั  และสมรรถนะทีควรกาํหนดเพิมเติม  มีดงันี 

สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทียงัคงเหมือนเดิม
กบัสมรรถนะครูตามสภาพปัจจุบนั  มี 6 สมรรถนะ  ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและเนือหาสาระวชิา
ทเีกยีวข้อง 

2. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. สมรรถนะด้านทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
4. สมรรถนะด้านทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา 
5. สมรรถนะด้าน คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู 
6. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

สมรรถนะทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการสู่ประชาคมอาเซียนทียงัคงมีตาม
สมรรถนะตามสภาพปัจจุบนั แต่ตอ้งปรับเปลียนและเพิมเติมตวัชีวดั  มี 10 สมรรถนะ  ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาไทย   ตามสภาพ
ปัจจุบนักาํหนด 4 ตวัชีวดั  คือ มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู  ทกัษะการอ่าน
และการเขียน  การถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน และการเขียนเอกสารทางวชิาการ
ดว้ยภาษาไทย  แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควร
กาํหนดเพิมเติมอีก 1 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทยในการ
สือสาร 
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2. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ตามสภาพปัจจุบนักาํหนดสมรรถนะสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  มี 4 ตวัชีวดั เหมือนกนั  คือ มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง  ทกัษะการพดู  
ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน ดว้ยภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  แต่ถา้
ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดเพิมเติมใหค้รู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อีก 1 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

3. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ   ตามสภาพ
ปัจจุบนักาํหนด 4 ตวัชีวดั  คือ มีความสามารถในการเลือกใชสื้อและนวตักรรม  การเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการสืบคน้หาขอ้มูลและเรียนรู้สิงต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือพฒันาการจดัการเรียนรู้  
แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดเพิมเติม
อีก 5 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้ 
2) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และรู้เท่าทนัในขอ้มูล 

ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีไดสื้บคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ

เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ (Offline) 
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ

เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ (Online) 
5) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. สมรรถนะด้านทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   ตามสภาพปัจจุบนักาํหนด 5 ตวัชีวดั  คือ 
มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถิน  การนาํหลกัสูตรไปใชไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงค ์ การประเมินหลกัสูตรสถานทงัก่อนและ
หลงัการใชห้ลกัสูตร  การปรับปรุงหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร   แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบ
สมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดเพิมเติมอีก 2 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน 
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2) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามาบูรณาการกบัหลกัสูตร
แกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียน
และสังคมโลก 

5. สมรรถนะด้านทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจัดกจิกรรมการเรียนรู้   ตามสภาพ
ปัจจุบนักาํหนด 5 ตวัชีวดั  คือ ความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  การบูรณาการสาระการเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ที
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ   และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะที
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรปรับเปลียน 2 ตวัชีวดั   คือ  1) มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  ควรปรับเปลียนเป็น มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ซึงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของผูเ้รียน  2) มีความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ควรปรับเปลียนเป็น  มีความสามารถในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง   และควร
กาํหนดเพิมเติมอีก 1 ตวัชีวดั  ดงันี   

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิาทีสอนกบัสาระการ
เรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

6. สมรรถนะด้านทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน   ตามสภาพปัจจุบนักาํหนด 4 
ตวัชีวดั  คือ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน  การพฒันาทกัษะชีวติ 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน  การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน  และการ
ปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน  แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดเพิมเติมอีก 14 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพลเมืองทีดีของชาติ ศรัทธาในหลกั
ศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

2) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 
3) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บัผูเ้รียน 
4) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บัผูเ้รียน 
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบใหก้บัผูเ้รียน 
6) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 
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7) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคม 

8) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่
ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

9) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความเป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 
10) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความเป็น

มนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมืองอาเซียน 
11) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความเป็น

หนึงและความหลากหลายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
12) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับความ

แตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรม 
13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับความ

แตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือศาสนา 
14) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่ง

สันติวธีิ/สันติธรรม 

7. สมรรถนะด้านทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจัิยทางการศึกษา   ตาม
สภาพปัจจุบนักาํหนด 5 ตวัชีวดั คือ ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาของผูเ้รียนเพือ
วางแผนการวจิยัในชนัเรียน  การสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหา
ในชนัเรียน  การนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้  การวจิยัในชนัเรียนเพือพฒันาผูเ้รียนและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้  และการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้  แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็น
รูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดเพิมเติมอีก 2 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความ
แตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยในขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน
และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็นประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ซึง
เป็นการต่อยอดจากการการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

8. สมรรถนะด้านทกัษะการ เป็นผู้นําครู   ตามสภาพปัจจุบนักาํหนด 4 ตวัชีวดั คือ 
ความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
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พฒันาวชิาชีพ  การเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเอง กระตุน้ผูอื้นใหมี้การเรียนรู้และความ
ร่วมมือในวงกวา้งเพือการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ  การพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา และการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 
แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดเพิมเติม
อีก 3 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันา
วชิาชีพ 

2) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมอาเซียนศึกษา 
3) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวงการศึกษา 

9. สมรรถนะด้านทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ   ตามสภาพปัจจุบนักาํหนด 4 
ตวัชีวดั คือ การศึกษาคน้ควา้ความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ  การใช้
แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  การแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการ
พฒันาตนเองและพฒันางาน  และการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการ
พฒันาตนเองและพฒันางาน  และความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการ  แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็น
รูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ควรปรับเปลียน 1 ตวัชีวดั   คือ มี
ความสามารถการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันาตนเองและพฒันางาน  ควรปรับ
เปลียนเป็น มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้
กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเอง
และวชิาชีพเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

10. สมรรถนะด้านทกัษะการทาํงานเป็นทมี   ตามสภาพปัจจุบนักาํหนด 5 ตวัชีวดั คือ 
ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน  การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน  
การปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง  และการปรับตวัเขา้กบั
กลุ่มคนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย  แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ควรปรับเปลียน 1 ตวัชีวดั   คือ  มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มคน
หรือสถานการณ์ทีหลากหลาย  ควรปรับเปลียนเป็น มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงั
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนในสถานการณ์ทีหลากหลาย และควร
กาํหนดเพิมเติมอีก 3 ตวัชีวดั  ดงันี   
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1) มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
นอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

2) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงานไดอ้ยา่งสันติวธีิ /สันติ
ธรรม 

3) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานของทีม 

สมรรถนะทีมีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการสู่ประชาคมอาเซียนทีตอ้งเพิมเติม
เนืองจากตามสภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ มี 14 สมรรถนะ  ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัประเทศไทยด้านการเมืองและความมันคง  ตาม
สภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั  ดงันี 

1)  มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของไทย   
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย   
3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศ ไทย  

2. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัประเทศไทยด้านเศรษฐกจิ   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ได้
กาํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 5 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย 
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศไทย 
4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย 
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัประเทศไทยด้านด้านสังคมและวฒันธรรม   ตาม
สภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 4 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย 
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย 
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย 
4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย 
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4. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ได้
กาํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 4 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน 
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน 
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

5. สมรรถนะด้าน ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความมันคงของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบ
สมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึง
ประกอบดว้ย 4 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) ความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2) ความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 
3) ความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
4) ความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซียน   ตาม
สภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 5 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
5) มีความรู้เกียวกบัการคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

7. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบ
สมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึง
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั ดงันี 
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1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

8. สมรรถนะด้านความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบ
สมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึง
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นการเมืองและความมนัคงของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของต่างประเทศนอก
กลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม ศาสนา และวฒันธรรม
ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน   ตามสภาพ
ปัจจุบนัไม่ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงควรกาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 4 กลุ่ม คือ 

9. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่ม
ครูทสีอนในโรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education Hub)  ประกอบดว้ย 4 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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10. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่ม
ครูทสีอนในโรงเรียนทีเป็นศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน  (ASEAN Focus School)  ประกอบดว้ย 2 
ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

11. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่ม
ครูทสีอนในโรงเรียนทีอยู่ติดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  กมัพูชา  และ
มาเลเซีย (Buffer  school)  ประกอบดว้ย 4 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

12. สมรรถนะด้านทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับครูที
สอนใน โรงเรียน ทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทจีะประสานสัมพนัธ์กบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School)  ประกอบดว้ย 2 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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13. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะ ความเป็นพลเมืองไทย   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ได้
กาํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 12 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย 
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื 
5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย   
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม 
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม และสามคัคีธรรม) 
9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 
10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิด

ประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของไทย 

14. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะ ความเป็นพลเมืองอาเซียน   ตามสภาพปัจจุบนัไม่ได้
กาํหนดสมรรถนะดา้นนีไว ้ แต่ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ควรกาํหนดสมรรถนะดา้นนีเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 10 ตวัชีวดั  ดงันี 

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน 
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมืองอาเซียน 
5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลายของประเทศภายในกลุ่ม

อาเซียน 
6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึงผลกระทบที

เกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 
7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรมภายในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
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8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือศาสนาภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกในภาพรวมเพือเป็น
ประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

10) มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา ความเป็นอาเซียนเพือ
อนาคตทียงัยนื 
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ตอนท ี3 ผลการ ประเมิน ความต้องการจําเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษา              
ขนัพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มาใชเ้ป็น แนวทางในการ สร้างแบบ ประเมิน สมรรถนะครู เพือ
ประเมิน สมรรถนะครู ตามสภาพจริง  แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์เพือประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) และวเิคราะห์
เมทริกซ์ (Matrix Analysis)  ซึงมีรายละ เอียดของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันี 

3.1) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขันพนืฐาน
ตามสภาพจริง 

ในการวจิยัขนัตอนที 3 ผูว้จิยัไดป้ระเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริงโดยดาํเนินการส่ง
แบบประเมินจาํนวน 560 ฉบบั ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีประกอบดว้ยหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนทงัหมด  560 คน  แลว้ไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมาทงัหมด 552 ฉบบั ซึงคิดเป็นร้อยละ 98.57 
ของจาํนวนครูทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  และจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมิน 
นาํเสนอขอ้มูลตามตารางที 7 ไดด้งันี 

ตารางท ี 7  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะครู ในสถานศึกษา          
ขนัพนืฐานตามสภาพจริง 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 

1.  ตําแหน่งงานผู้ประเมิน 
     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

    หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
70 
70 
70 
70 
69 
68 
67 
68 

 
12.68 
12.68 
12.68 
12.68 
12.50. 
12.32 
12.14 
12.32 

รวม 552 100.00 
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ตารางท ี7 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะครู ในสถานศึกษา       
ขนัพนืฐานตามสภาพจริง  (ต่อ) 
 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 
2.  เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
189 
363 

 
34.24 
65.76 

รวม 552 100.00 
3.  อายุ 

ตาํกวา่ 30 ปี 
30 ปี – 39 ปี 
40 ปี – 49 ปี 
50 ปี ขึนไป 

 
48 

146 
234 
124 

   
8.70 

26.45 
42.39 
22.46 

รวม 552 100.00 
4.  ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท 

 
398 
152 

2 

 
72.10 
27.54 
  0.36 

รวม 552 100 
5.  ตําแหน่งครู 

ครู 
ครูชาํนาญการ 
ครูชาํนาญการพิเศษ 
ครูเชียวชาญ 
ครูเชียวชาญพิเศษ 

 
58 

201 
289 

4 
0 

 
10.51 
36.41 
52.36 
  0.72 
  0.00 

รวม 552 100.00 
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ตารางท ี 7  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมินสมรรถนะครู ในสถานศึกษา        
ขนัพนืฐานตามสภาพจริง  (ต่อ) 
 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 

6.  ประสบการณ์ในการสอน 
ตาํกวา่ 10 ปี 
10 ปี – 19 ปี 
20 ปี – 29 ปี 
30 ปี ขึนไป 

 
32 

184 
228 
108 

 
  5.80 
33.33 
41.30 
19.57 

รวม 552 100.00 

7.  ความสอดคล้องของสาขาวชิาทสํีาเร็จการศึกษากบัวชิาทสีอน 
สอนวชิาทีตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา 
สอนวชิาทีไม่ตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา 

 
552 

0 

 
100.00 
   0.00 

รวม 552 100.00 
 
จากตารางที 7 วเิคราะห์ขอ้มูลไดว้า่   

ในการสาํรวจขอมูลเกียวกบัตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบประเมิน พบวา่ ผูต้อบแบบ
ประเมินมีตาํแหน่งงานเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมจาํนวน
ทงัหมด 552 คน ไดแ้ก่  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  มีจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.68  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีจาํนวน 7 0 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68  หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม มีจาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีมีจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา มีจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14  และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มี
จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32 
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ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัเพศของผูต้อบแบบประเมิน พบวา่ ผูต้อบแบบประเมิน
เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือ มีผูป้ระเมินเป็นเพศหญิง จาํนวน 3 63 คน คิดเป็นร้อยละ 6 5.76 
และมีผูป้ระเมินเป็นเพศชาย จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 34.24 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัอายขุองผูต้อบแบบประเมิน  พบวา่ ผูต้อบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายรุะหวา่ง 40 ปี – 49 ปี คือ มีจาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39  รองลงมา
คือ เป็นผูมี้อายรุะหวา่ง 30 ปี – 39 ปี มีจาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 2 6.45   เป็นผูมี้อาย ุ 50 ปี ขึน
ไป มีจาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 2 2.46  และเป็นผูมี้อายตุาํกวา่ 30 ปี มีจาํนวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70  ตามลาํดบั 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบประเมิน  พบวา่ ผูต้อบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาในระดบัปริญญาตรี คือ มีจาํนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.10  รองลงมาคือ เป็นผูมี้การศึกษาในระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 2 7.54   
และเป็นผูมี้การศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาโท มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36  ตามลาํดบั 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัตาํแหน่งครูของผูต้อบแบบประเมิน  พบวา่ ผูต้อบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่เป็นมีตาํแหน่งเป็นครูชาํนาญการพิเศษ คือ มีจาํนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.36  รองลงมาคือ เป็นครูชาํนาญการ มีจาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 36.41   เป็นครู มีจาํนวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 10.51  และเป็นครูเชียวชาญ มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72  ตามลาํดบั 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัประสบการณ์ในการสอนของผูต้อบแบบประเมิน  พบวา่ 
ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนระหวา่ง 20 ปี – 29 ปี คือ มีจาํนวน 228 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.30  รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการสอนระหวา่ง 10 ปี – 19 ปี มีจาํนวน 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   มีประสบการณ์ในการสอน 30 ปี ขึนไป  มีจาํนวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.57  และมีประสบการณ์ในการสอนตาํกวา่ 10 ปี มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 0  
ตามลาํดบั 

ในการสาํรวจขอ้มูลเกียวกบัความสอดคลอ้งของสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษากบัวชิาที
สอนของผูต้อบแบบประเมิน พบวา่ ผูต้อบแบบประเมินเป็นผูส้อนวชิาทีตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จ
การศึกษาทงัหมด คือมีจาํนวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สรุปไดว้า่ จากจาํนวนของผูต้อบแบบประเมินซึงเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
จาํนวน 552 คน นนั ส่วนใหญ่เป็นครูเพศหญิง คือมีจาํนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 65.76  ส่วนใหญ่
มีอายรุะหวา่ง 40 – 49 ปี  คือมีจาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39  ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี  คือมีจาํนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 7 2.10   ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นครูชาํนาญ
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การพิเศษ  คือมีจาํนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 52.36   ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน
ระหวา่ง 20 – 29 ปี คือมีจาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30  และเป็นครูทีสอนวชิาทีตรงกบั
สาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษาทงัหมด คือมีจาํนวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
3.2)  ผลการประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษาขันพนืฐานเพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

จากการวจิยัขนัตอนที 3  ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนซึงไดจ้ากการวจิยัในขนัตอนที 2   
มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน สมรรถนะ ครู เพือนาํไปประเมินส มรรถนะครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามสภาพจริง   แลว้วเิคราะห์ผลการประเมิน ความตอ้งการจาํเป็น ในการ
พฒันาสมรรถนะครู โดยใชค้่า ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified)  ทงั
ในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
ซึงนาํเสนอขอ้มูลตามตารางที 8 – ตารางที 13  ไดด้งันี 

 

ตารางท ี8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

1.  สมรรถนะด้านความรู้ 
        

1.1  ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระใน
รายวชิาทสีอนและเนือหาสาระวชิาที
เกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระใน
รายวชิาทีสอน 

5.00 0.000 มากทีสุด 4.28 0.235 มาก 0.17 2 

2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิา
ทีเกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 

4.48 0.382 มาก 3.05 0.451 ปานกลาง 0.47 1 

รวม 4.74 0.191 มากทสุีด 3.67 0.343 มาก 0.29 - 
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ตารางท ี8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย 
                

1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน
การเมอืงและความมนัคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครอง
ของประเทศไทย 

4.40 0.606 มาก 3.12 0.701 ปานกลาง 0.41 3 

2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก  หรือสิทธิ
มนุษยชน ของประเทศไทย 

4.47 0.582 มาก 3.05 0.625 ปานกลาง 0.47 2 

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของ
ประเทศไทย 

4.53 0.624 มากทีสุด 3.02 0.702 ปานกลาง 0.50 1 

รวม 4.47 0.604 มาก 3.06 0.676 ปานกลาง 0.46 - 

1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน
เศรษฐกจิ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

                

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของ
ประเทศไทย 

4.59 0.507 มากทีสุด 3.34 0.565 ปานกลาง 0.37 5 

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

4.92 0.230 มากทีสุด 2.45 0.456 น้อย 1.01 1 

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิต
สินคา้ออกของประเทศไทย 

4.71 0.360 มากทีสุด 2.50 0.421 น้อย 0.88 2 

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศ
ไทย 

4.59 0.507 มากทีสุด 3.04 0.602 ปานกลาง 0.51 4 

5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

4.78 0.340 มากทีสุด 2.98 0.588 ปานกลาง 0.60 3 

รวม 4.72 0.389 มากทีสุด 2.86 0.526 ปานกลาง 0.65 - 
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ตารางท ี8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
1.2.3  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน
สังคมและวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 4.18 0.621 มาก 0.08 1 
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย 4.47 0.582 มาก 4.18 0.595 มาก 0.07 2 
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคน
ไทย 

4.71 0.470 มากทีสุด 4.21 0.470 มาก 0.12 3 

4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 4.51 0.507 มากทีสุด 0.02 4 
รวม 4.58 0.546 มากทสุีด 4.27 0.548 มาก 0.07 - 

1.3  ความรู้เกยีวกบัอาเซียน 
                

1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของ
อาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน 4.29 0.470 มาก 3.40 0.577 ปานกลาง 0.26 4 
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  4.53 0.624 มากทีสุด 2.94 0.668 ปานกลาง 0.54 3 
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 4.59 0.507 มากทีสุด 2.70 0.612 ปานกลาง 0.70 2 
4) มีความรู้เกียวกบัความสมัพนัธ์กบั
ภายนอกอาเซียน 
(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 

4.88 0.332 มากทีสุด 2.50 0.523 นอ้ย 0.95 1 

รวม 4.57 0.483 มากทสุีด 2.89 0.595 ปานกลาง 0.58 - 
1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมอืงและ
ความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครอง
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.06 0.429 มาก 3.35 0.754 ปานกลาง 0.21 4 
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ตารางท ี8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
2) มีความรู้เกียวกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.29 0.470 มาก 3.20 0.652 ปานกลาง 0.34 2 

3) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก  หรือสิทธิ
มนุษยชน ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

4.39 0.600 มาก 3.33 0.652 ปานกลาง 0.32 3 

4) มีความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่ง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.29 0.470 มาก 2.32 0.487 นอ้ย 0.85 1 

รวม 4.26 0.490 มาก 3.05 0.640 ปานกลาง 0.40 - 

1.3.3  ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.39 0.600 มาก 2.66 0.600 ปานกลาง 0.65 5 

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.88 0.332 มากทีสุด 2.35 0.442 นอ้ย 1.08 1 

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.76 0.437 มากทีสุด 2.45 0.546 นอ้ย 0.94 2 

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 2.57 0.658 ปานกลาง 0.76 4 

5) มีความรู้เกียวกบัการคา้เสรี  ขอ้ตกลง
ทางการคา้  และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.71 0.470 มากทีสุด 2.48 0.520 นอ้ย 0.90 3 

รวม 4.65 0.493 มากทสุีด 2.50 0.550 น้อย 0.86 - 
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ตารางท ี8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

1.3.4  ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและ
วฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.48 0.493 มาก 3.28 0.521 ปานกลาง 0.37 3 

2) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.48 0.493 มาก 2.85 0.499 ปานกลาง 0.57 1 

3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.36 0.562 มาก 3.02 0.589 ปานกลาง 0.44 2 

รวม 4.44 0.516 มาก 3.05 0.536 ปานกลาง 0.46 - 

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์
ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นการเมืองและความ
มนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.35 0.606 มาก 2.35 0.702 นอ้ย 0.85 3 

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้าง
ความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.80 0.470 มากทีสุด 2.25 0.523 นอ้ย 1.13 1 
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ตารางท ี8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นสงัคม ศาสนา และ
วฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 2.48 0.668 นอ้ย 0.83 2 

รวม 4.56 0.567 มากทสุีด 2.36 0.631 น้อย 0.93 - 
 

จากตารางที 8 เมือพิจารณาระดบัสมรรถนะ ครูดา้นความรู้ ทีคาดหวงักบัสภาพจริง   
และค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) 
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน วเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและ
เนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้ง  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 
4.74 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.191)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.67 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.343) ซึงเมือ
พิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและ
เนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้งเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.29  ซึงหาก
พิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความรู้เกียวกบั
เนือหาสาระวชิาทีทีเกียวขอ้งเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น
เท่ากบั 0.47)  รองลงมาคือ ความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน (ดชันีลาํดบัความสาํคญั
ของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.17) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความ
มนัคง โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.47 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 0.604)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบั ปานกลาง  เ 
(ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.06 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.676) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความมนัคงเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.46  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครู
มีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศ ไทยเป็นลาํดบัแรก (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.50)  รองลงมาคือความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก  / 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.47) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ  โดย
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.72 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.389)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย
เลขคณิตเท่ากบั 2.86 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.526) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0 .65  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นลาํดบัแรก (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 1.01)  รองลงมาคือความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิต
สินคา้ออกของประเทศไทย (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.88) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและ
วฒันธรรม โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.58 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.546)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.27 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.548) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและวฒันธรรมเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.07  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั 
พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย เป็นลาํดบัแรก (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.08)  รองลงมาคือ ความรู้เกียวกบัประเพณีไทย  
(ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.07) 
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สมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบั ความเป็นมาของอาเซียน  โดยภาพรวม พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.57 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.483)  ส่วน
ระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 2.89 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.595) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียนเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่า
เท่ากบั 0 .58  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน  (เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 )เป็น
ลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.95)  รองลงมาคือความรู้
ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.70) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.26 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 490)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.05 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 640) ซึงเมือ
พิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.40  ซึงหากพิจารณา
ในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความรู้เกียวกบักฎหมาย
ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น
เท่ากบั 0.85)  รองลงมาคือความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.34) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.65 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.493)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบั
นอ้ย (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 2.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 550) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.86 ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั 
พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
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อาเซียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 1.08)  รองลงมาคือ
ความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.94) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.44 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.516)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.05 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5 36) ซึงเมือพิจารณาค่า
ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0 .46  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียด
ของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.57)  
รองลงมาคือความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.44) 

ระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงัเกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียน  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.56 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.567)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม พบวา่ อยู่
ในระดบันอ้ย (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 2.36 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0. 631) ซึงเมือพิจารณา
ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียนเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.93 ซึงหากพิจารณาใน
รายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 
1.13)  รองลงมาคือความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม ศาสนา และวฒันธรรม
ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.83) 

และหากพิจารณาการวเิคราะห์ในภาพรวมทีเกียวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการ พฒันา
สมรรถนะครูดา้นความรู้เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน นาํเสนอขอ้มูลตามตารางที 9  ดงันี 
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ตารางท ี9  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกยีวกบัค่าดัชนีลาํดับความสําคัญของ ความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู (PNI Modified) ด้านความรู้เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

1. สมรรถนะด้านความรู้ 
        

1.1 มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระใน
รายวชิาทีสอนและเนือหาสาระวชิาที
เกียวขอ้ง 

4.74 0.191 มากทีสุด 3.67 0.343 มาก 0.29 8 

1.2 มีความรู้เกียวกบัประเทศไทยใน
ดา้นการเมืองและความมนัคง 

4.47 0.604 มาก 3.06 0.676 ปานกลาง 0.46 6 

1.3 มีความรู้เกียวกบัประเทศไทยใน
ดา้นเศรษฐกิจ 

4.72 0.389 มากทีสุด 2.86 0.526 ปานกลาง 0.65 3 

1.4 มีความรู้เกียวกบัประเทศไทยใน
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

4.58 0.546 มากทีสุด 4.27 0.548 มาก 0.07 9 

1.5 มีความรู้เกียวกบัความเป็นมาของ
อาเซียน 

4.57 0.483 มากทีสุด 2.89 0.595 ปานกลาง 0.58 4 

1.6 มีความรู้เกียวกบัดา้นการเมืองและ
ความมนัคงของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

4.26 0.490 มาก 3.05 0.640 ปานกลาง 0.40 7 

1.7 มีความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 2.50 0.550 นอ้ย 0.86 2 

1.8 ความรู้เกียวกบัดา้นสงัคมและ
วฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

4.44 0.516 มาก 3.05 0.536 ปานกลาง 0.46 5 

1.9 มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนั
เหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน 

4.56 0.567 มากทีสุด 2.36 0.631 นอ้ย 0.93 1 

รวม 4.55 0.476 มากทสุีด 3.08 0.561 ปานกลาง 0.48 - 
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จากตารางที 9  เมือวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม เกียวกบัระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ที
คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.55 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4 76) ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริงโดย
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.08 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.5 61) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) 
พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครูดา้นความรู้เพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.48 

และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะดา้นความรู้เพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนระหวา่งสมรรถนะ ครูทีคาดหวงัและสมรรถนะ ครูตามสภาพจริงโดยใช้
ค่าเฉลียเป็นจุดตดั  นาํเสนอขอ้มูลดงัภาพที 8 ต่อไปนี 
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ภาพท ี8  การวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านความรู้ของครู 
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จากการวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะดา้นความรู้เพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนระหว่ างสมรรถนะ ครูทีคาดหวงั และสมรรถนะ ครูตามสภาพจริง โดยใช้
ค่าเฉลียเป็นจุดตดั  ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ทีคาดหวงั เท่ากบั 4.55 
และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะดา้นความรู้ตามสภาพจริง เท่ากบั 3.08  ตาม ภาพที 8 
พบวา่ 

1. ไม่มี สมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริงทีดีกวา่เกณฑ์ทีคาดหวงัเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั 
ตาํวา่ 4.55 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง สูงกวา่ 3.08 

2. สมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริง ทีดีตามเกณฑ์ทีคาดหวงัเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั สูง
กวา่ 4.55 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง สูงกวา่ 3.08  พบวา่  มี 2 
สมรรถนะ คือ  1) ความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและเนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้ง  
เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.74 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.67   และ 2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและ
วฒันธรรม  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.58 และมีค่าเฉลีย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.27 

3. สมรรถนะ ดา้นความรู้ ของครูตามสภาพจริง ทีตาํกวา่เกณฑ์ ทีคาดหวงั แต่ยงัไม่น่า
ห่วง เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั ตาํกวา่ 4.55 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง ตาํ
กวา่ 3.08  พบวา่  มี 3 สมรรถนะ คือ 1) ความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.44 และมีค่าเฉลีย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.05    2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้น
การเมืองและความมนัคง  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.47 
และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.06  และ 3) ความรู้เกียวกบั
ดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.26 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง 
เท่ากบั 3.05 

4. สมรรถนะ ดา้นความรู้ ของครูตามสภาพจริง ทีตาํกวา่เกณฑ์ ทีคาดหวงั และตอ้ง
ปรับปรุงเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั สูงกวา่ 4.55 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง ตาํกวา่ 
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3.08  พบวา่ มี 4 สมรรถนะ  คือ 1) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอก
กลุ่มอาเซียน เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.56 และมีค่าเฉลีย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.36  2) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.65 
และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.50  3) ความรู้เกียวกบัประเทศ
ไทยในดา้นเศรษฐกิจ เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.72 และ
มีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.86   และ 4) ความรู้เกียวกบัความ
เป็นมาของอาเซียน เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.57 และมี
ค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.89 

จากรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
กาํหนดใหค้รูตอ้งมีสมรรถนะดา้นความรู้ 9 สมรรถนะ แต่หากพิจารณาถึงความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะในดา้นความรู้ดว้ยการ วเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) แลว้ สรุปไดว้า่ 
สมรรถนะดา้นความรู้ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเพือ รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  มี
ทงัหมด 7 สมรรถนะ โดยพิจารณาจากสมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑ์
และตอ้งปรับปรุง มี 4 สมรรถนะ ซึงเรียงลาํดบั ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะจาก
มากไปหานอ้ยตามค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified)  ไดด้งันี 

1) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเป็น
ลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.93)   

2) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.86)   

3) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.65)   

4) ความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.58)   

และมีสมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง อีก 3 
สมรรถนะ ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในลาํดบัต่อมา  มีดงันี 

5) ความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.46)   
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6) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความมนัคง  (ดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.46) 

7) ความรู้เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.40) 

 
ตารางท ี1 0  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

2. สมรรถนะด้านทกัษะ 
        

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร         
2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

        

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังและการพดูภาษาไทยเพือการสือสาร
ในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 5.00 0.000 มากทีสุด 0.00 4 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 5.00 0.000 มากทีสุด 0.00 4 

3) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดย
ใชภ้าษาไทย 

4.94 0.243 มากทีสุด 4.90 0.367 มากทีสุด 0.01 3 

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสาร
ทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย 

4.88 0.332 มากทีสุด 4.66 0.365 มากทีสุด 0.05 1 

5) มีความสามารถในการนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทยใน
การสือสาร 

4.82 0.243 มากทีสุด 4.74 0.389 มากทีสุด 0.02 2 

รวม 4.93 0.164 มากทสุีด 4.86 0.224 มากทสุีด 0.01 - 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาภาษาองักฤษ
สาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

                

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 3.28 0.166 ปานกลาง 0.52 3 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
พดูภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.94 0.243 มากทีสุด 3.18 0.264 ปานกลาง 0.55 2 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.88 0.332 มากทีสุด 3.60 0.354 มาก 0.36 5 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
เขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.82 0.243 มากทีสุด 3.40 0.288 มาก 0.42 4 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียน
โดยใชภ้าษาองักฤษ 

4.71 0.588 มากทีสุด 3.00 0.591 ปานกลาง 0.57 1 

รวม 4.87 0.281 มากทสุีด 3.29 0.333 ปานกลาง 0.48 - 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษสําหรับครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยกเว้นครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.88 0.332 มากทีสุด 2.06 0.612 นอ้ย 1.37 2 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
พดูภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.71 0.588 มากทีสุด 1.58 0.544 นอ้ย 1.98 1 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.41 0.618 มาก 2.89 0.588 ปานกลาง 0.53 4 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
เขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั 

4.29 0.470 มาก 2.21 0.706 
 

นอ้ย 0.94 3 

รวม 4.57 0.502 มากทสุีด 2.19 0.613 น้อย 1.09 - 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูที
สอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 4 กลุ่ม คือ 

                

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการ
สือสารโดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่ม
ครูทสีอนในโรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการ
พฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมภิาค (Education Hub) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.41 0.618 มาก 2.35 0.725 น้อย 0.88 4 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
พดูภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.41 0.618 มาก 2.25 0.720 นอ้ย 0.96 2 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
อ่านภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.29 0.470 มาก 2.22 0.588 นอ้ย 0.93 3 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
เขียนภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.12 0.781 มาก 1.98 0.723 นอ้ย 1.08 1 

รวม 4.31 0.685 มาก 2.20 0.689 น้อย 0.96 - 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียนที เป็นศูนย์การเรียนรู้
อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.29 0.470 มาก 2.35 0.612 นอ้ย 0.83 2 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
พดูภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.29 0.470 มาก 2.25 0.544 นอ้ย 0.91 1 

รวม 4.29 0.470 มาก 2.30 0.578 น้อย 0.87 - 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียนที อยู่ตดิชายแดนกบั
สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  
พม่า  กมัพูชา  และมาเลเซีย  (Buffer  
school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.82 0.529 มากทีสุด 2.65 0.612 ปานกลาง 0.82 4 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
พดูภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.71 0.588 มากทีสุด 1.98 0.544 นอ้ย 1.38 1 

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
อ่านภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.41 0.618 มาก 2.22 0.588 นอ้ย 0.99 3 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
เขียนภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.35 0.493 มาก 2.04 0.723 นอ้ย 1.13 2 

รวม 4.57 0.557 มาก 2.22 0.617 น้อย 1.06 - 
ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร
โดยใช้ภาษาอาเซียนสําหรับครูทสีอนใน
โรงเรียน ทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ตดิ
ชายแดน และเป็นโรงเรียนทจีะประสาน
สัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทไีม่
มชีายแดนตดิประเทศไทย 5 ประเทศ 
ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ 
อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
ฟังภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.35 0.493 มาก 2.49 0.546 นอ้ย 0.75 2 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ
พดูภาษาอาเซียน เพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.12 0.781 มาก 2.00 0.788 นอ้ย 1.06 1 

รวม 4.24 0.637 มาก 2.25 0.667 น้อย 0.89 - 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.2  ทกัษะการใช้สือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการใชสื้อและ
นวตักรรมทางการศึกษาในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 3.22 0.654 ปานกลาง 0.44 9 

2) มีความสามารถในการใช ้Computer 
เบืองตน้ 

4.82 0.243 มากทีสุด 3.08 0.354 ปานกลาง 0.56 6 

3) มีความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 2.79 0.528 ปานกลาง 0.62 5 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสือ 

4.65 0.493 มากทีสุด 2.02 0.552 นอ้ย 1.30 1 

5) มีความสามารถในการสืบคน้และ
เรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Internet)  

4.65 0.493 มากทีสุด 3.08 0.545 ปานกลาง 0.51 7 

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และรู้เท่าทนัใน
ขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.53 0.514 มากทีสุด 2.30 0.612 นอ้ย 0.97 2 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ 
(Offline)  

4.53 0.514 มากทีสุด 2.68 0.546 ปานกลาง 0.69 4 

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือแลกเปลียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ 
(Online) 

4.47 0.514 มาก 2.52 0.522 ปานกลาง 0.77 3 

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัใน
การใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.47 0.514 มาก 3.00 0.532 ปานกลาง 0.49 8 

รวม 4.59 0.477 มากทสุีด 2.74 0.538 ปานกลาง 0.67 - 

2.3 ทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
                

2.3.1 ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง 

4.53 0.514 มากทีสุด 3.98 0.556 มาก 0.14 6 

2) มีความสามารถในการวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 3.23 0.598 ปานกลาง 0.40 3 

3) มีความสามารถในการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถิน 

4.35 0.606 มาก 3.22 0.605 ปานกลาง 0.35 4 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตร
สถานศึกษามาบูรณาการกบัหลกัสูตร
แกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสม
ต่อสภาพสงัคมและความเจริญดา้น
ต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนและสงัคมโลก 

4.35 0.606 มาก 2.80 0.586 ปานกลาง 0.55 1 

5) มีความสามารถในการประเมินทงั
ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

4.53 0.514 มากทีสุด 3.54 0.549 มาก 0.28 5 

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตร 

4.41 0.618 มาก 2.98 0.635 ปานกลาง 0.48 2 

รวม 4.45 0.562 มาก 3.29 0.588 ปานกลาง 0.35 - 

2.3.2 ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้
และจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.71 0.588 มากทีสุด 3.52 0.603 มาก 0.34 5 

2) มีความสามารถในการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ 
ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4.41 0.618 มาก 3.25 0.629 ปานกลาง 0.36 4 

3) มีความสามารถในการบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ในรายวชิาทีสอนกบั
สาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

4.41 0.507 มาก 3.08 0.578 ปานกลาง 0.43 3 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) มีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบั
รายวชิาและวยัของผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 3.04 0.527 ปานกลาง 0.53 2 

5) มีความสามารถในการทาํแผนการ
จดัการเรียนรู้ตามทีไดอ้อกแบบการ
เรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

4.71 0.470 มากทีสุด 3.58 0.534 มาก 0.32 6 

6) มีความสามารถในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดย
พยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง 

4.82 0.243 มากทีสุด 3.02 0.409 ปานกลาง 0.60 1 

รวม 4.62 0.487 มากทสุีด 3.25 0.547 ปานกลาง 0.42 - 
2.3.3 ทกัษะการบริหารจดัการชัน
เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการจดับรรยากาศ
การเรียนรู้ทีส่งเสริมความสุขและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมีการบูรณาการ
ความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.58 0.569 มาก 0.02 2 

2) มีความสามารถในการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศของนกัเรียนประจาํชนัเรียน 
และประจาํวชิา อยา่งเป็นระบบเพือนาํ
ขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็น
รายบุคคล 

4.35 0.493 มาก 4.30 0.569 มาก 0.01 3 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความสามารถในการกาํกบั ดูแล 
และแกปั้ญหาของผูเ้รียน ประจาํชนั
เรียน และประจาํวชิา 

4.53 0.514 มากทีสุด 4.46 0.438 มาก 0.02 2 

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนเพือป้องกนัภยัทีอาจจะ
เกิดขึนทงัจากภายในประเทศและภยัที
อาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

4.41 0.618 มาก 4.30 0.615 มาก 0.03 1 

รวม 4.49 0.530 มาก 4.41 0.548 มาก 0.02 - 
2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะ
ผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

4.71 0.588 มากทีสุด 4.44 0.592 มาก 0.06 18 

2) มีความสามารถในการพฒันาทกัษะ
ชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของ
ผูเ้รียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 4.25 0.623 มาก 0.09 17 

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
เป็นพลเมืองทีดีของชาติ ศรัทธาในหลกั
ศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 4.20 0.587 มาก 0.11 16 

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความ
มีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 

4.94 0.243 มากทีสุด 3.91 0.438 มาก 0.26 11 

5) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บัผูเ้รียน 

4.82 0.393 มากทีสุด 3.76 0.493 มาก 0.28 9 

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
ทาํงานเป็นทีมใหก้บัผูเ้รียน 

4.94 0.243 มากทีสุด 4.00 0.434 มาก 0.24 12 



341 

ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
7) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
คิดอยา่งมีระบบใหก้บัผูเ้รียน 

4.82 0.529 มากทีสุด 3.79 0.629 มาก 0.27 10 

8) มีความสามารถในการปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 3.80 0.649 มาก 0.19 13 

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความ
เป็นไทยใหก้บัผูเ้รียนเพือดาํรงเอกลกัษณ์
และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

4.41 0.712 มาก 3.80 0.654 มาก 0.16 14 

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการ
ดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 

4.41 0.712 มาก 3.90 0.687 มาก 0.13 15 

11) มีความสามารถในการปลูกฝัง
ใหก้บัผูเ้รียนมีจิตสาธารณะโดยมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และ
สงัคม 

4.94 0.243 มากทีสุด 3.65 0.458 มาก 0.35 4 

12) มีความสามารถในการปลูกฝังให้
ผูเ้รียนรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
และไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

4.71 0.470 มากทีสุด 3.55 0.598 มาก 0.33 5 

13) มีความสามารถในการสร้างความ
ตระหนกัในความเป็นอาเซียนใหก้บั
ผูเ้รียน 

4.82 0.243 มากทีสุด 3.15 0.452 ปานกลาง 0.53 1 

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความ
เป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่าง
ของพลเมืองอาเซียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 3.30 0.668 ปานกลาง 0.41 2 



342 

ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
15) มีความสามารถในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าความ
เป็นหนึงและความหลากหลายของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.41 0.507 มาก 3.18 0.564 ปานกลาง 0.39 3 

16) มีความสามารถในการสร้างความ
ตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

4.53 0.514 มากทีสุด 3.45 0.556 ปานกลาง 0.31 6 

17) มีความสามารถในการสร้างความ
ตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

4.59 0.507 มากทีสุด 3.52 0.632 มาก 0.30 7 

18) มีความสามารถในการปลูกฝังให้
ผูเ้รียนรักความสงบ รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหา
อยา่งสนัติวธีิ/สนัติธรรม  

4.59 0.507 มากทีสุด 3.55 0.669 มาก 0.29 8 

รวม 4.67 0.492 มากทสุีด 3.73 0.577 มาก 0.25 - 
2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมนิผล
การศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการออกแบบ
วธีิการวดัและประเมินผลหลากหลาย
เหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.47 0.514 มาก 3.60 0.634 มาก 0.24 3 

2) มีความสามารถในการสร้าง
เครืองมือวดัและประเมินผลทีเหมาะสม
กบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 3.58 0.589 มาก 0.30 2 
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ตารางท ี10   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือ
วดัและประเมินผลไปใชไ้ดต้ามสภาพ
จริง 

4.76 0.562 มากทีสุด 4.08 0.645 มาก 0.17 4 

4) มีความสามารถในการนาํผลทีได้
จากการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนรู้ 

4.65 0.493 มากทีสุด 3.48 0.723 ปานกลาง 0.34 1 

รวม 4.63 0.516 มากทสุีด 3.69 0.648 มาก 0.26 - 
3.3 ทกัษะการคดิวเิคราะห์  สังเคราะห์ 
และวจิยัทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์
เชิงเปรียบเทียบถึงความเหมือนและ
ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยใน
ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ 
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไป
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

4.53 0.514 มากทีสุด 2.45 0.648 นอ้ย 0.85 4 

2) มีความสามารถในการคิดสงัเคราะห์
ความรู้และเสนอทางเลือกใหม่ทีดีกวา่
ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

4.47 0.514 มาก 2.30 0.598 นอ้ย 0.94 3 

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์
สาเหตุของปัญหาผูเ้รียนเพือวางแผน
แกปั้ญหาในชนัเรียน 

4.76 0.562 มากทีสุด 3.50 0.669 มาก 0.36 7 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) มีความสามารถในการคิดสงัเคราะห์
ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อ
การแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

4.35 0.493 มาก 2.92 0.549 ปานกลาง 0.49 6 

5) มีความสามารถในการนาํผลการวจิยั
ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

4.76 0.562 มากทีสุด 2.88 0.598 ปานกลาง 0.65 5 

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนั
เรียนเพือแกไ้ขปัญหาและพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

4.59 0.507 มากทีสุด 2.22 0.549 นอ้ย 1.07 2 

7) มีความสามารถในการวจิยัทาง
การศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

4.53 0.514 มากทีสุด 2.01 0.608 นอ้ย 1.25 1 

รวม 4.57 0.524 มากทีสุด 2.61 0.603 ปานกลาง 0.75 - 
2.5 ทกัษะการเป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาไทย
โดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

4.76 0.562 มากทีสุด 4.58 0.602 มากทีสุด 0.04 5 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาของ
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

4.59 0.507 มากทีสุด 4.14 0.546 มาก 0.11 2 

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคล
แห่งการเปลียนแปลงตนเองและกระตุน้
ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

4.53 0.514 มากทีสุด 4.49 0.567 มาก 0.01 6 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) มีความสามารถในการพิจารณา
ไตร่ตรองการปฏิบติังานของตนเองและ
การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

4.41 0.712 มาก 4.38 0.665 มาก 0.01 6 

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันา
ผลสมัฤทธิของผูเ้รียนตามเป้าหมายที
วางแผนไว ้

4.82 0.393 มากทีสุด 4.45 0.423 มาก 0.08 4 

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตน
เป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมอาเซียน
ศึกษา 

4.41 0.712 มาก 3.90 0.658 มาก 0.13 1 

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทาง
วชิาการในวงการศึกษา 

4.59 0.507 มากทีสุด 4.18 0.654 มาก 0.10 3 

รวม 4.59 0.558 มากทสุีด 4.30 0.588 มาก 0.07 - 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้
หาองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ 

4.76 0.562 มากทีสุด 4.76 0.647 มากทีสุด 0.00 4 

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ทีหลากหลายในการพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.62 0.589 มากทีสุด 0.01 3 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
3) มีความสามารถในการสร้าง
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือในการ
แลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ 

4.47 0.514 มาก 4.32 0.624 มาก 0.03 2 

4) มีความสามารถในการขยายผลโดย
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นทงั
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.47 0.514 มาก 4.28 0.612 มาก 0.04 1 

รวม 4.59 0.521 มากทสุีด 4.50 0.618 มากทสุีด 0.02 - 
2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.43 0.492 มาก 0.05 6 

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น
และยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 

4.59 0.507 มากทีสุด 4.50 0.510 มากทีสุด 0.02 8 

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และ
สนบัสนุนเพือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จ
ร่วมกนั 

4.53 0.514 มากทีสุด 4.40 0.519 มาก 0.03 7 

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตน
เป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบั
บทบาทหนา้ทีของตนเอง 

4.53 0.514 มากทีสุด 4.00 0.522 มาก 0.13 3 
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ตารางท ี10  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับส มรรถนะครู ทคีาดหวงั กบัสภาพจริง  และค่า
ดัชนีลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified) ในด้าน
ทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้
กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียน
และนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.08 0.535 ปานกลาง 0.14 2 

6) มีความสามารถในการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 3.94 0.562 ปานกลาง 0.15 1 

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการ
ทาํงานของทีมงานไดอ้ยา่งสนัติวธีิ/สนัติ
ธรรม 

4.59 0.507 มากทีสุด 4.22 0.524 มาก 0.09 5 

8) มีความสามารถในการสร้าง
วฒันธรรมในการทาํงานของทีม 

4.47 0.514 มาก 4.00 0.529 มาก 0.12 4 

รวม 4.57 0.507 มากทสุีด 4.20 0.524 มาก 0.09 - 

จากตารางที 10  เมือพิจารณาระดบัสมรรถนะครู ดา้นทกัษะ ทีคาดหวงักบัสภาพจริง   
และค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified)  
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน วเิคราะห์ขอ้มูลได ้ดงันี 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาไทย โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.93  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.164)  และระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัมากทีสุด เช่นกนั (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.86 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.244) ซึง
เมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวม
ของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาไทยเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 0.01  ซึงหากพิจารณา
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ในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย เป็นลาํดบัแรก  (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ
จาํเป็น เท่ากบั 0.05)  และรองลงมา คือ ค วามสามารถในการ นาํเสนอผล ทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทยในการสือสาร (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.02) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.87  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.281 )  ส่วน ระดบั
สมรรถนะครูตามสภาพ จริง โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 
3.28 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.333)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะ
ดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 0.48  ซึงหากพิจารณา
ในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษาองักฤษ เป็นลาํดบัแรก  (ดชันี ลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.57)  และรองลงมา คือ ความสามารถ ในการ ใช้
ทกัษะการ พดูภาษาองักฤษเพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.55) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิตเท่ากบั 4.57 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.502)  ส่วน ระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั นอ้ย 
(ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 2.19 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.613)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ
สาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 1.09  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถ ในการ ใชท้กัษะกา รพดูภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนัเป็นลาํดบัแรก  (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 
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1.98)  และรองลงมา คือ ความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาองักฤษเพือการสือ สารใน
ชีวติประจาํวนั (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 1.37) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที สอนในโรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั  4.31 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.622)  ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริง โดย
ภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั นอ้ย (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 2.20 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.689)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดย
ภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษา
และการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที สอนในโรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการพฒันา
ประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub) มีค่าเท่ากบั 0.96  ซึงหาก
พิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถ ใน
การใชท้กัษะการ เขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นลาํดบัแรก  (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น
เท่ากบั 1.08)  และรองลงมา คือ ความสามารถในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
ในชีวติประจาํวนั (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.96) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน  (ASEAN Focus 
School) โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.29 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.470)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบั
นอ้ย (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 2.30 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.578)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนที เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน  (ASEAN Focus School) มีค่า
เท่ากบั 0.87  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาความสามารถ ในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (เป็น
ภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.91)  และรองลงมา คือ มี ความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษา
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อาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 
0.83) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที สอนในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย (Buffer  school) โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
(ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.57 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.557)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตาม
สภาพ จริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั นอ้ย (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 2.22 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.617) เมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) 
พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการ
ใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที สอนในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบั
สมาชิกอาเซียน มีค่าเท่ากบั 1.06  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถ ในการใชท้กัษะการพดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) เป็นลาํดบัแรก (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 1.38)  และรองลงมา คือ มี ความสามารถในการ
ใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียนเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 1.13) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที สอนใน โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดนและเป็น
โรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 
ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School) โดยภาพรวม  
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.24 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.637)  ส่วน
ระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉลีย เลขคณิตเท่ากบั 
2.25 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.667)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะ
ดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทยมีค่าเท่ากบั 0.89  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของ
ตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถ ในการใชท้กัษะการพดูภาษา
อาเซียน เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 
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ภาษา) เป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 1.06)  และรองลงมา 
คือ มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.75) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.59 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.477)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม  พบวา่ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 2.74 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.538)  ซึงเมือ
พิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะเกียวกบัทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากบั 0.67  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตสือ
และนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 1.30)  และรองลงมา คือ ความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีไดสื้บคน้และเรียนรู้ผา่นสือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 
0.97) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  โดยภาพรวม  
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.45 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.562)  ส่วน
ระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉลีย เลขคณิต
เท่ากบั 3.29 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.588)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  มีค่าเท่ากบั 0.35  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของ
ตวัชีวดั พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษา
มาบูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญ
ดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนและสังคมโลกเป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.55)  และรองลงมา คือ ความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
(ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.48) 
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ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะ การออกแบบการเรียนรู้และ จดั
กิจกรรมการเรียนรู้  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.62 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.487)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 3.25 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.547)  ซึงเมือ
พิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะ การออกแบบการเรียนรู้และ จดักิจกรรม
การเรียนรู้  มีค่าเท่ากบั 0.42  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายาม
ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ
จาํเป็นเท่ากบั 0.60)  และรองลงมา คือ ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิา
และวยัของผูเ้รียน (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.53) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะ การบริหารจดัการชนัเรียน  โดย
ภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.49 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.530)  และ ระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั มาก เช่นกนั 
(ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.41 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.548)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะ การบริหารจดัการชนัเรียน  มีค่าเท่ากบั 0.02  ซึงหากพิจารณาใน
รายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถในการ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและภยัทีอาจจะ
เกิดขึนจากภายนอกประเทศเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 
0.03)   รองลงมา คือ ความสามารถในการกาํกบั ดูแล และแกปั้ญหาของผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน 
และประจาํวชิา  และความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ทีส่งเสริมความสุขและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมีการบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม  (ดชันี ลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.02) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน โดย
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.67 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.492) ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริงโดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 3.73 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.577)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
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ความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นทกัษะ การพฒันา คุณลกัษณะ ผูเ้รียน  มีค่าเท่ากบั 0.25  ซึงหากพิจารณาใน
รายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความสามารถในการสร้าง
ความตระหนกัในความเป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.53)  และรองลงมา คือ ความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมืองอาเซียน (ดชันี ลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.41) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา  
โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิตเท่ากบั 4.63 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.516)  ส่วน ระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.69 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.648)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา มีค่าเท่ากบั 0.26  ซึงหากพิจารณา
ในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความสามารถในการนาํ
ผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดัเรียนรู้เป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญั
ของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.34)  และรองลงมา คือ ความสามารถในการสร้างเครืองมือวดั
และประเมินผลทีเหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ
จาํเป็นเท่ากบั 0.30) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะ การคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
วจิยัทางการศึกษา  โดยภาพรวม  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิตเท่ากบั 4.57 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.524)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 2.61 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.603)  ซึงเมือ
พิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะ การคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจิยั
ทางการศึกษา  มีค่าเท่ากบั 0.75  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็น
ลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 1.25)  และรองลงมา คือ 
ความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหาและ พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ (ดชันี
ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 1.07) 
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ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ทีคาดหวงัเกียวกบั ทกัษะการ เป็นผูน้าํครู โดยภาพรวม  
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิตเท่ากบั 4.59 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.558)  
ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริง  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉลีย เลขคณิต
เท่ากบั 4.30 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.588)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นทกัษะการเป็นผูน้าํครู มีค่าเท่ากบั 0.07  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั 
พบวา่ ครูมีความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมอาเซียนศึกษาเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.13)  
และรองลงมา คือ ความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวงการศึกษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันา
วชิาชีพ (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.11) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะทีคาดหวงัเกียวกบัทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  โดย
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.59 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.521) ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 4.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.618)  ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  มีค่าเท่ากบั 0.02  ซึงหากพิจารณาใน
รายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา ความสามารถความสามารถ
ในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพเป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.04)  และรองลงมา คือ ความสามารถในการสร้าง
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียน
และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.03) 

ระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะการทาํงานเป็นทีม  โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิตเท่ากบั 4.57 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.507)  ส่วนระดบัสมรรถนะ
ครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.20 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.524) เมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) 
พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นทกัษะการทาํงานเป็นทีม  
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มีค่าเท่ากบั 0.09  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาความสามารถในการ ทาํงานร่วมกบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.15)  และ
รองลงมา คือ ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในสถานการณ์ทีหลากหลาย (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น
เท่ากบั 0.14) 

และหากพิจารณาการวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมเกียวกบัค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครู (PNI Modified) ดา้นทกัษะ เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน  นาํเสนอขอ้มูลตามตารางที 11 ไดด้งันี 

 
ตารางท ี11  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกยีวกบัค่าดัชนีลาํดับความสําคัญของ ความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู (PNI Modified) ด้านทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 

2. สมรรถนะด้านทกัษะ 
        

2.1 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาไทย 

4.93 0.164 มากทีสุด 4.86 0.244 มากทีสุด 0.01 17 

2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4.87 0.281 มากทีสุด 3.29 0.333 ปานกลาง 0.48 8 

2.3 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4.57 0.502 มากทีสุด 2.19 0.613 นอ้ย 1.09 1 

 



356 

ตารางท ี11  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกยีวกบัค่าดัชนีลาํดับความสําคัญของ ความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู (PNI Modified) ด้านทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
(ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.4 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 

4.31 0.622 มาก 2.20 0.689 นอ้ย 0.96 3 

2.5 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียนที เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียน (ASEAN Focus School) 

4.29 0.470 มาก 2.30 0.578 นอ้ย 0.87 5 

2.6 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที
สอนใน โรงเรียนที อยูติ่ดชายแดนกบั
สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  
พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย  (Buffer  
school) 

4.57 0.557 มาก 2.22 0.617 นอ้ย 1.06 2 

2.7 ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอน
ในโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติด
ชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสาน
สมัพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่
มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ 
ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 

4.24 0.637 มาก 2.25 0.667 นอ้ย 0.89 4 
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ตารางท ี11  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกยีวกบัค่าดัชนีลาํดับความสําคัญของ ความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู (PNI Modified) ด้านทกัษะเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
(ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
2.8  ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.59 0.477 มากทีสุด 2.74 0.538 ปานกลาง 0.67 7 

2.9  ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร  4.45 0.562 มาก 3.29 0.588 ปานกลาง 0.35 10 

2.10 ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.62 0.487 มากทีสุด 3.25 0.547 ปานกลาง 0.42 9 

2.11 ทกัษะการบริหารจดัการชนัเรียน 4.49 0.530 มาก 4.41 0.548 มาก 0.02 15 

2.12 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน 4.67 0.492 มากทีสุด 3.73 0.577 มาก 0.25 12 

2.13  ทกัษะการวดัและประเมินผล
การศึกษา   

4.63 0.516 มากทีสุด 3.69 0.648 มาก 0.26 11 

2.14  ทกัษะการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
และวจิยัทางการศึกษา 

4.57 0.524 มากทีสุด 2.61 0.603 ปานกลาง 0.75 6 

2.15  ทกัษะการเป็นผูน้าํ 4.59 0.558 มากทีสุด 4.30 0.588 มาก 0.07 14 

2.16 ทกัษะการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

4.59 0.521 มากทีสุด 4.50 0.618 มากทีสุด 0.02 16 

2.17 ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 4.57 0.507 มากทีสุด 4.20 0.524 มาก 0.09 13 

รวม 4.56 0.498 มากทสุีด 3.30 0.560 ปานกลาง 0.38  

 
จากตารางที 11  เมือวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมทีเกียวกบัระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะ ที

คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิต
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เท่ากบั 4.56 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.494)  ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริงโดย
ภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 3.30 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.560) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) 
พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะเพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.38 

และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครูในดา้นทกัษะเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหว่ างสมรรถนะที คาดหวงั และสมรรถนะ ตามสภาพจริง  โดยใช้
ค่าเฉลียเป็นจุดตดั นาํเสนอขอ้มูลดงัภาพที 9 ต่อไปนี 
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ภาพท ี9  การวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านทกัษะ 
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จากการวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครูในดา้นทกัษะเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหว่ างสมรรถนะที คาดหวงั และสมรรถนะ ตามสภาพจริง  โดยใช้
ค่าเฉลียเป็นจุดตดั ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.56 และ
มีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะดา้นทกัษะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.30 ตามภาพที 9 พบวา่ 

1. สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริง ทีดีกวา่เกณฑ์ทีคาดหวงัเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั ตาํ
กวา่ 4.56 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง สูงกวา่ 3.30  พบวา่ มี 1 
สมรรถนะคือ ทกัษะการบริหารจดัการชนัเรียน  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะที
คาดหวงั เท่ากบั 4.49 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.41 

2. สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีดี ตามเกณฑที์คาดหวงัเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั สูง
กวา่ 4.56 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง สูงกวา่ 3.30 พบวา่ มี 6 
สมรรถนะ คือ 1) ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.63 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง 
เท่ากบั 3.69   2) ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน   เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.67  และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง 
เท่ากบั 3.73  3) ทกัษะการทาํงานเป็นทีม  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะที
คาดหวงั เท่ากบั 4.57  และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.20    
4) ทกัษะการเป็นผูน้าํ เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.59 และ
มีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.30  5) ทกัษะการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.59 และมีค่าเฉลีย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.50   6) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาไทย  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.93 และมี
ค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.86 

3. สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑ์ทีคาดหวงัแต่ยงัไม่น่าห่วง
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะที
คาดหวงั ตาํกวา่ 4.56 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง ตาํกวา่ 3.30  พบวา่ 
มี 4 สมรรถนะ คือ 1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอน
ในโรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค  
(Education Hub) เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.31 และมี
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ค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.20   2) ทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และ
เป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 
ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School) เนืองจากมี
ค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.24 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.25  3) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน (ASEAN Focus School) เนืองจาก
มีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.29 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.30  และ 4) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร  เนืองจากมีค่าเฉลียเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.45 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริง เท่ากบั 3.29 

4. สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงที ตาํกวา่เกณฑ์ ทีคาดหวงัและตอ้ง
ปรับปรุงเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั สูงกวา่ 4.56 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง ตาํกวา่ 
3.30  พบวา่ มี 6 สมรรถนะ คือ  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับ
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนืองจากมีค่าเฉลียเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.57 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตาม
สภาพจริง เท่ากบั 2.19  2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูที
สอนในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และ
มาเลเซีย (Buffer School)  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั  4.57  
และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.22   3) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 
4.57 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.61 4) ทกัษะการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั 
เท่ากบั 4.59 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.74  5) ทกัษะการ
ใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.87 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของ
ระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.29  และ 6) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรม
การเรียนรู้  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.62 และมีค่าเฉลีย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.25 
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จากรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
กาํหนดใหค้รูตอ้งมีสมรรถนะดา้นทกัษะ 14 สมรรถนะ  แต่หากพิจารณาถึงความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาสมรรถนะในดา้นทกัษะดว้ยการ วเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) แลว้  สรุปได้
วา่ สมรรถนะดา้นทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเพือ รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  มี
ทงัหมด 10 สมรรถนะ โดยพิจารณาจากสมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑ์
และตอ้งปรับปรุง มี 6 สมรรถนะ  ซึงเรียงลาํดบั ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา จากมากไปหา
นอ้ยตามค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified)  มีดงันี 

1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ ความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 1.09)   

2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย  
(Buffer  school) (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 1.06)  

3) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา  (ดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.75)   

4) ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ดชันีลาํดบัความสาํคญั
ของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.67)   

5) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.48)   

6) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้  (ดชันีลาํดบั
ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.42)   

และมีสมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง อีก 4 
สมรรถนะ ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในลาํดบัต่อมา  มีดงันี 

7) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education 
Hub) (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.96)   

8) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน
โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
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อินโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School) (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ ความตอ้งการจาํเป็น  เท่ากบั 
0.89)   

9) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน (ASEAN Focus School) (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ ความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.87)   

10) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ ความตอ้งการจาํเป็น  
เท่ากบั 0.35)   

 
 

ตารางท ี12 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified)                 
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 
 
 
 

SD แปลผล x  
 
 

SD แปลผล 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วน
บุคคล 

        

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มคุีณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

        

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพ
ครู 

4.71 0.470 มากทีสุด 4.38 0.476 มาก 0.08 5 

2) มีวนิยัในตนเอง 4.65 0.493 มากทีสุด 4.22 0.484 มาก 0.10 3 

3) มีความซือสตัยสุ์จริต 4.88 0.332 มากทีสุด 4.40 0.458 มาก 0.11 2 

4) มีความรับผิดชอบต่อวชิาชีพครู 4.71 0.470 มากทีสุด 4.20 0.423 มาก 0.12 1 

5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติ
และศกัดิศรีของวชิาชีพครู 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.46 0.521 มาก 0.04 7 
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ตารางท ี12 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified)                  
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
6) มีความเมตตากรุณา เป็น
กลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน  เพือนร่วมงาน 
และผูรั้บบริการปฏิบติัตนตามกฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู 

4.88 0.332 มากทีสุด 4.77 0.524 มากทีสุด 0.02 9 

7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์
ต่อวชิาชีพครู 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.26 0.463 มาก 0.09 4 

8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้หมาะสมกบั
สถานะทางเศรษฐกิจของตน 

4.35 0.493 มาก 4.22 0.548 มาก 0.03 8 

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย 
วาจา และจิตใจ 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.34 0.398 มาก 0.07 6 

รวม 4.68 0.452 มากทสุีด 4.36 0.477 มาก 0.07 - 

3.2 คุณลกัษณะ ความเป็นผู้มี
จติวทิยาสําหรับครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติ
ของผูเ้รียน 

4.65 0.49
3 

มาก
ทีสุด 

3.98 0.693 มาก 0.17 3 

2) มีความเขา้ใจในความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนซึงมาจากต่าง
ครอบครัว หรือต่างสงัคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือ
ชาติ 

4.59 0.50
7 

มาก
ทีสุด 

3.67 0.644 มาก 0.25 2 

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้าม
ศกัยภาพของตนเอง 

4.59 0.50
7 

มาก
ทีสุด 

3.70 0.688 มาก 0.24 1 
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ตารางท ี12 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified)                  
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตาม
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

4.35 0.493 มาก 3.92 0.653 มาก 0.11 5 

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและ
ใหค้าํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

4.35 0.493 มาก 3.80 0.682 มาก 0.14 4 

รวม 4.51 0.499 มากทสุีด 3.81 0.672 มาก 0.18   
3.3 คุณลกัษณะ ความเป็นพลเมอืง
ไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย 4.71 0.470 มากทีสุด 4.44 0.288 มาก 0.06 9 
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 4.24 0.368 มาก 0.07 8 
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 4.26 0.326 มาก 0.08 7 
4) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สงัคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.04 0.368 มาก 0.15 1 

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

4.59 0.507 มากทีสุด 4.08 0.423 มาก 0.13 3 

6) ยดึมนัในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย   

4.59 0.507 มากทีสุด 4.14 0.422 มาก 0.11 4 

7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกา
ของสงัคม 

4.65 0.493 มากทีสุด 4.08 0.368 มาก 0.14 2 

8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะ
ธรรม  ปัญญาธรรม และสามคัคีธรรม) 

4.41 0.507 มาก 4.20 0.402 มาก 0.05 10 

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
และไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

4.35 0.493 มาก 4.20 0.398 มาก 0.04 11 

10) มีมนุษยสมัพนัธ์ทีดี  4.65 0.493 มากทีสุด 4.52 0.324 มาก 0.03 12 
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผือแผ ่ 4.59 0.507 มากทีสุด 4.20 0.386 มาก 0.09 6 
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ตารางท ี12 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified)                  
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน 
และสงัคมของไทย 

4.41 0.507 มาก 4.00 0.507 มาก 0.10 5 

รวม 4.56 0.509 มากทสุีด 4.20 0.382 มาก 0.09   
3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง
อาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                

1) มีความตระหนกัในความเป็น
อาเซียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 3.10 0.607 ปานกลาง 0.50 5 

2) มีความภูมิใจในความเป็น
อาเซียน 

4.35 0.493 มาก 2.88 0.842 ปานกลาง 0.51 4 

3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึง
ของอาเซียน 

4.41 0.507 มาก 3.00 0.678 ปานกลาง 0.47 8 

4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกนับนความแตกต่างของ
พลเมืองอาเซียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 3.22 0.685 ปานกลาง 0.41 6 

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและ
ความหลากหลายของประเทศ
ภายในกลุ่มอาเซียน 

4.59 0.507 มากทีสุด 3.30 0.725 ปานกลาง 0.39 7 

6) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมือง
อาเซียน 

4.12 0.681 มาก 2.48 0.762 นอ้ย 0.66 1 
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ตารางท ี12 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั กบัสภาพจริง และค่า ดัชนี
ลาํดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น ในการพฒันาสมรรถนะครู  (PNI Modified)                  
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
7) เคารพและยอมรับความแตกต่าง
ทีหลากหลายทางวฒันธรรมภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

4.53 0.524 มากทีสุด 3.00 0.668 ปานกลาง 0.51 9 

8) เคารพและยอมรับความแตกต่าง
ทีหลากหลายในการนบัถือศาสนา
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.12 0.581 มาก 3.10 0.623 ปานกลาง 0.33 10 

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาค
ซึงเป็นการมองโลกในภาพรวมเพือ
เป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

4.12 0.481 มาก 2.50 0.749 นอ้ย 0.65 2 

10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
และส่งเสริมการพฒันา ความเป็น
อาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 

4.06 0.448 มาก 2.49 0.702 นอ้ย 0.63 3 

รวม 4.35 0.534 มากทสุีด 2.91 0.704 ปานกลาง 0.50   
 

จากตารางที 12  เมือพิจารณาระดบัสมรรถนะครู ดา้น คุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
คาดหวงักบัสภาพจริง  และค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันา
สมรรถนะครู (PNI Modified) เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน วเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งันี 

ระดบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีคาดหวงัเกียวกบัคุณลกัษณะความเป็นผู ้
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด 
(ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.68 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.452)  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตาม
สภาพ จริงโดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.36  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.477) เมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) 
พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล
เกียวกบัคุณลกัษณะความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครูเพือรองรับการ
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กา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 0.07  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีเกียวกบัความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู
เป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.12)  และรองลงมา คือ 
ความซือสัตยสุ์จริต (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.11) 

ระดบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีคาดหวงัเกียวกบั คุณลกัษณะความเป็นผู ้
มีจิตวทิยาสาํหรับครู โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.68 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.452)  ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพจริงโดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก  (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.36 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.) ซึงเมือพิจารณาค่า
ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลเกียวกบั คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ไทยเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 0.07  ซึงหากพิจารณาในรายละเอียดของ
ตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีเกียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื เป็นลาํดบัแรก (ดชันี ลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.24)  และรองลงมา คือ เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม 
(ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.25) 

ระดบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีคาดหวงัเกียวกบั คุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองไทย โดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก ทีสุด (ค่าเฉลีย เลขคณิต เท่ากบั 4.56  ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.509)  ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพจริงโดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.20 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.382) ซึงเมือพิจารณา
ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลเกียวกบั คุณลกัษณะคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองไทยเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 0.09  ซึงหากพิจารณาใน
รายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
เกียวกบัความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง เป็น
ลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.15)  และรองลงมา คือ ความ
เขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 
0.14) 
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ระดบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีคาดหวงัเกียวกบั คุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองอาเซียน โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.35 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.534)  ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพ จริงโดยภาพรวม  พบวา่  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 2.91 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.704) ซึงเมือพิจารณาค่า
ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI Modified) พบวา่ โดยภาพรวมของความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลเกียวกบั คุณลกัษณะคุณลกัษณะ ความ
เป็นพลเมืองไทยเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเท่ากบั 0.50  ซึงหากพิจารณาใน
รายละเอียดของตวัชีวดั พบวา่ ครูมี ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ที
เกียวกบัการมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อ
พลเมืองอาเซียนเป็นลาํดบัแรก (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.66)  และ
รองลงมา คือ การเป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกในภาพรวมเพือเป็น
ประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นเท่ากบั 0.65) 

และหากวเิคราะห์ขอ้มูลใน ภาพรวม เกียวกบัความตอ้งการจาํเป็น ในการพฒันา
สมรรถนะครูดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  นาํเสนอขอ้มูล
ตามตารางที 13 ไดด้งันี 
 

ตารางท ี13  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกยีวกบัค่าดัชนีลาํดับความสําคัญของ ความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครู (PNI Modified)  ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วน
บุคคล 

        

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มคุีณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

4.68 0.452 มากทีสุด 4.36 0.477 มาก 0.07 4 

3.2 คุณลกัษณะ ความเป็นผู้มจีติวทิยา
สําหรับครู 

4.51 0.499 มากทีสุด 3.81 0.672 มาก 0.18 2 
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ตารางท ี13  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกยีวกบัค่าดัชนีลาํดับความสําคัญของ ความต้องการ
จําเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครู (PNI Modified)  ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

สมรรถนะทจีาํเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดบัสมรรถนะครู 
ทคีาดหวงั 

ระดบัสมรรถนะครู 
ตามสภาพจริง PNI ลาํดบั 

x  
 

SD 
 

แปลผล x  
 

SD 
 

แปลผล 
3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมอืงไทย 4.56 0.509 มากทีสุด 4.20 0.382 มาก 0.09 3 

3.4 คุณลกัษณะ ความเป็นพลเมอืง
อาเซียน 

4.35 0.534 มากทีสุด 2.91 0.704 ปานกลาง 0.50 1 

รวม 4.53 0.499 มากทสุีด 3.82 0.559 มาก 0.18  
 
 
 

จากตารางที 1 3  เมือวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมเกียวกบัระดบัสมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีคาดหวงั พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.53 ส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.499)  ส่วนระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพจริงโดยภาพรวม  พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 3.82 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.559) ซึงเมือพิจารณา
ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่  โดยภาพรวมของความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะดา้นความรู้เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีค่า
เท่ากบั 0.18 

และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะครูดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหว่ างสมรรถนะทีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง  
โดยใชค้่าเฉลียเป็นจุดตดั  นาํเสนอขอ้มูลดงัภาพที 10 ต่อไปนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 

 
 
 

 5.00                 

         

                  

                  

สม
รร
ถน

ะต
าม
สภ

าพ
จริ
ง 

4.36                 

4.20                 

                 

3.82                 

3.81                 

       

                 

 2.91                 

 
 
                 

                  

                  

 0.00                 

        4.3
5 

4.5
1 4.5

3 

4.5
6 

 4.6
8 

   5.0
0 

       สมรรถนะทีคาดหวงั      

ภาพท ี10 การวเิคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

จากการวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะ ครูในดา้นคุณลกัษณะส่วน
บุคคลเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหว่ างสมรรถนะที คาดหวงั และสมรรถนะ ตาม
สภาพจริง  โดยใชค้่าเฉลียเป็นจุดตดั  ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลทีคาดหวงั เท่ากบั 4.53 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลตามสภาพจริง เท่ากบั 3.82  ตามภาพที 10  พบวา่ 

3.3 
 

3.4 

3.2 

3.1 

 

 

 

ตาํกว่าเกณฑ์แต่ยงัไม่น่าห่วง ตาํกว่าเกณฑ์และต้องปรับปรุง 

ดกีว่าเกณฑ์ ดตีามเกณฑ์ 
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1. ไม่มีสมรรถนะดา้น คุณลกัษณะส่วนบุคคล ของครูตามสภาพจริงทีดี ตามเกณฑ์ 
ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั ตาํกวา่ 4.53 และมีค่าเฉลีย
เลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง สูงกวา่ 3.82 

2. สมรรถนะดา้น คุณลกัษณะส่วนบุคคล ของครูตามสภาพจริงทีดี ตามเกณฑ ์ ซึง
เป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั สมรรถนะทีคาดหวงั สูงกวา่ 4.53 และมีค่าเฉลียเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง สูงกวา่ 3.82 พบวา่ มี 2 สมรรถนะ คือ 1) คุณลกัษณะความ
เป็นผู ้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบั
สมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.68 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 
4.36 และ 2) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย  เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะที
คาดหวงั เท่ากบั 4.56 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 4.20 

3. สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง  ซึง
เป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั ตาํกวา่ 4.53 และมีค่าเฉลียเลข
คณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง ตาํกวา่ 3.82 พบวา่ มี 2 สมรรถนะ คือ 1)  คุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองอาเซียน เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.35 
และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 2.91  และ 2) คุณลกัษณะความ
เป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู เนืองจากมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั เท่ากบั 4.51 
และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง เท่ากบั 3.81 

4. ไม่มีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูตามสภาพจริงที ตาํกวา่เกณฑ์
และตอ้งปรับปรุง  ซึงเป็นสมรรถนะทีมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั สูงกวา่ 
4.53 และมีค่าเฉลียเลขคณิตของระดบัสมรรถนะตามสภาพจริง ตาํกวา่ 3.82 

จากรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
กาํหนดใหค้รูตอ้งมีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 4 สมรรถนะ แต่หากพิจารณาถึงความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะในดา้นคุณลกัษระส่วนบุคคลดว้ยการ วเิคราะห์เมทริกซ์ 
(Matrix Analysis) แลว้  สรุปไดว้า่ สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มีทงัหมด 2 สมรรถนะ โดยพิจารณาจากสมรรถนะดา้นความรู้
ของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง มี 2 สมรรถนะ  ซึงเรียงลาํดบั ความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันา จากมากไปหานอ้ยตามค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันา (PNI Modified)  มีดงันี 

1) คุณลกัษณะ ความเป็นพลเมืองอาเซียน  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ ความ
ตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.50) 
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2) คุณลกัษณะ ความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู  (ดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็น เท่ากบั 0.18)   

กล่าวโดยสรุป  การพฒันา รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) ซึงเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ โดยมีผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน เป็นผูใ้หข้อ้มูล  เพือ
ดาํเนินการคดัเลือกตวัชีวดัทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงพบวา่ มี
สมรรถนะและตวัชีวดัทีคดัเลือกไวเ้นืองจากผา่นเกณฑก์ารพิจารณา ประกอบดว้ย 30 สมรรถนะ
และ 168 ตวัชีวดั  ซึงรูปแบบทีพฒันาไดนี้ถูกใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะ
ครู เพือนาํไปใชป้ระเมินสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง และพบวา่ ระดบั
สมรรถนะครูทีคาดหวงั ทงัดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  อยูใ่นระดบัมากทีสุด  แต่ระดบัสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
ตามสภาพจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเมือ นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินสมรรถนะตามสภาพ
จริงมาวเิคราะห์เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชก้าร วเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็นครู  (PNI Modified)  ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
เท่ากบั 0.48, 0.38  และ 0.18 ตามลาํดบั  และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ ระหวา่งสมรรถนะทีคาดหวงั
และสมรรถนะตามสภาพจริง โดยใชค่้าเฉลียเป็นจุดตดั พบวา่ สมรรถนะครูทีดีกวา่เกณฑ ์มี 1 
สมรรถนะ   สมรรถนะครูทีดีตามเกณฑ ์มี 10 สมรรถนะ  สาํหรับสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การพฒันาเร่งด่วน ซึงพิจารณาจากสมรรถนะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้ง
ปรับปรุงนนั มีทงัหมด 10 สมรรถนะ และสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในลาํดบั
รองลงมา ซึงพิจารณาจากสมรรถนะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง มีทงัหมด 
9 สมรรถนะ  ตามรายละเอียดทีไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไปแลว้ก่อนหนา้ 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   มีวตัถุประสงคเ์พือ   1) ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบ
สมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั   2) พฒันารูปแบบสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) ประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน   

ในการวางแผนการทาํงาน ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัไวคื้อ  1) สมรรถนะ
และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนัทีกาํหนดโดย
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ มีรูปแบบอยา่งไรบา้ง   2) รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานในยคุทีประเทศไทยกา้วสู่ประชาคมอาเซียนควรมีรูปแบบเป็นอยา่งไร  และ  
3) ผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นอยา่งไร 

ขอบเขตดา้นเนือหา   การวจิยัครังนี ศึกษาเฉพาะสมรรถนะและ รูปแบบสมรรถนะที
เกียวขอ้งกบั สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยให้
ครอบคลุมองคป์ระกอบของสมรรถนะ ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ  ดา้นความรู้ (Knowledge)  ดา้น
ทกัษะ (Skills) และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) 

ขอบเขตดา้นพืนที   การวจิยัครังนี ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะสถานศึกษาขนัพืนฐานซึงเป็น
โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษา หรือระดบัมธัยมศึกษา   สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัครังนี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม  

ในการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 
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17 คน ซึงไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Selection)  โดยกาํหนดคุณสมบติัของ
ผูเ้ชียวชาญ ดงันี คือ เป็นผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึนไป   เป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งใน
การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน  และมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานเกียวกบัการขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   และเพือใหไ้ดข้อ้มูลที
ครอบคลุมจึงกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลจากหลายสาขา ดงันี   1) ผูเ้ชียวชาญทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการ
วางแผนและกาํหนดนโยบายดา้นการศึกษา จาํนวน 4 คน  2) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นบริหารการศึกษา
และวจิยัการศึกษา จาํนวน 3 คน   3) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 3 
คน  4) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการเมืองและการปกครอง  จาํนวน 1 คน   5) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นศาสนา 
ภาษา และวฒันธรรม จาํนวน 3 คน   6) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจ  จาํนวน 2 คน   และ 7) 

ผูเ้ชียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 1 คน 

2) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยการตอบแบบประเมิน 
ในการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนนนั ผูว้จิยักาํหนดประชากรทีใชใ้นการศึกษา
เป็นสถานศึกษาขนัพืนฐาน ทีเป็นโรงเรียนจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษาหรือ
ระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึง
เป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทงัหมด 82 โรงเรียน   แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub) 
จาํนวน 14  โรงเรียน   2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Focus School)  จาํนวน 14 โรงเรียน  3) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็น Buffer School  จาํนวน 24 โรงเรียน    และ 4)  โรงเรียนทีเขา้
ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น Sister School  จาํนวน 30 

โรงเรียน  และไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาเป็นโรงเรียนทีผูว้จิยัสุ่มจากประชากรแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified Random Sampling) ตามลกัษณะของโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  
ซึงกาํหนดจาํนวนโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซี
และมอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.V., 1970: 607-610)  ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง เป็นโรงเรียน 
70 โรงเรียน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่   1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทยศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub) จาํนวน 12 โรงเรียน    2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School)  จาํนวน 12 โรงเรียน   3) 

โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็น Buffer School  

จาํนวน 20 โรงเรียน   และ  4) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of 
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ASEAN)  ซึงเป็น Sister School  จาํนวน 26 โรงเรียน และผูว้จิยักาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูจาก
โรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 70 โรงเรียน  โรงเรียนละ 8 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูทงัหมด 560 คน 

การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed methods) ทีมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ซึงผูว้จิยัพฒันารูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ย
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ 
และประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ดว้ยการวเิคราะห์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNI Modified) และ
วเิคราะห์ เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครูระหวา่งสมรรถนะทีคาดหวงัและสมรรถนะ
ตามสภาพจริง โดยใชค้่าเฉลียเป็นจุดตดั  

ผูว้จิยัแบ่งวธีิดาํเนินการวจิยั ออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั 

ขนัตอนที 2 พฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

ขนัตอนที 3 ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครูในสถานศึกษา
ขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

ซึงการวจิยัในครังนี สามารถสรุปผลได ้ดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



376 

สรุปผลการวจัิย 
 
ตอนท ี1 ผลการศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐาน

ตามสภาพปัจจุบัน 

จากการศึกษาเอกสารและขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ เอกสารในประเด็นเกียวกบัสมรรถนะ
และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั  ซึงกาํหนดโดย
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ จาก 4 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ทีมีส่วนเกียวขอ้งใน
การกาํหนดสมรรถนะของครูไทย ไดแ้ก่   หน่วยงานท ี 1 สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกั งาน
เลขาธิการคุรุสภา หน่วยงานท ี2 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.)  
หน่วยงานท ี3 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  และ 
หน่วยงานที 4 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (สพฐ.)  สามารถสังเคราะห์
สมรรถนะของครูทีกาํหนดในสภาพปัจจุบนั โดยจดัเป็นกลุ่มของสมรรถนะในดา้นต่างๆ ได้
ทงัหมด 13 สมรรถนะ ไดแ้ก่  1) สมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสูตร   2) สมรรถนะดา้นการจดัการ
เรียนรู้  3) สมรรถนะดา้น การบริหารจดัการชนัเรียน  4) สมรรถนะดา้น การใชภ้าษาและการ
สือสาร    5) สมรรถนะดา้นการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน   6 ) สมรรถนะดา้นการใชสื้อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  7) สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา    8) สมรรถนะดา้น
การวจิยัทางการศึกษา    9) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํครู   10) สมรรถนะดา้นการทาํงานเป็นทีม 11) 
สมรรถนะดา้นการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 12) สมรรถนะดา้นจิตวทิยาสาํหรับครู   และ 13) 

สมรรถนะดา้น คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  โดยมีตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดงักล่าว รวมทงัหมด 64 ตวัชีวดั   

และเพือใหก้ารกาํหนดสมรรถนะครูไทย ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นรูปแบบสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ผูว้จิยัจึง
ดาํเนินการพฒันาสมรรถนะครูทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชเ้ทคนิค EDFR 

(Ethnographic Delphi Future Research) ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ ซึงมีผลการศึกษา
ทีแสดงไวใ้นตอนที 2 ต่อไปนี 
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ตอนท ี2 ผลการพฒันารูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผูว้จิยัพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาขอ้มูลเกียวกบัประชาคมอาเซียนและนโยบายในการ
ขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน   แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั ทีเกียวกบั
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะ และนาํขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดจ้ากขนัตอนที 1 มาเป็นแนวทางใน
การพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดย
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลสามรอบจากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน  ซึงมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงันี   

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17  คน ในการเก็บขอ้มูลรอบที
หนึง ผูว้จิยัสรุปเป็นประเด็นเกียวกบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และจดักลุ่มของสมรรถนะ ไดท้งัหมด 30 สมรรถนะ 182 

ตวัชีวดั  ประกอบดว้ย  1) สมรรถนะดา้นความรู้ มี 9  สมรรถนะ 38  ตวัชีวดั   2) สมรรถนะดา้นมี
ทกัษะ มี 17 สมรรถนะ 108  ตวัชีวดั  3) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี 4  สมรรถนะ  36  
ตวัชีวดั   

จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญในการเก็บขอ้มูลรอบทีสอง สรุปขอ้มูล
ทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามได ้ดงันี   ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูเ้ชียวชาญ จาํนวนทงัหมด 17 
คน นนั ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ชียวชาญเพศชาย คือ มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76. 47  ส่วนใหญ่เป็น
ผูมี้ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาระหวา่ง 20 ปี – 29 ปี คือ มีจาํนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.18  และส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด คือ มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94  และผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัประสบการณ์ของ
ผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้งกบัการขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทีสรุปไดจ้าก
แบบสอบถาม พบวา่ ผูเ้ชียวชาญเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในบทบาทหนา้ที
ทีสาํคญัๆ ทีเกียวขอ้งกบัการขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

และในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
ในรอบทีสองและรอบทีสามนนั ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและคดัเลือกขอ้ความ ทีเป็น
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยคดัเลือกขอ้ความทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งมีในระดบั
มากถึงมากทีสุด และเป็นขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเท่านนั คือ กาํหนด



378 

เกณฑก์ารพิจารณาวา่ ขอ้ความนนัตอ้งมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range: IQR) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 เท่านนั  ส่วนขอ้ความทีกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งมีในระดบัทีตาํกวา่ระดบัมากหรือเป็น
ขอ้ความทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนัจะถูกตดัทิงไป   ซึงผลการวจิยัพบวา่ จากการ
คดัเลือกตวัชีวดัทงัหมด 182 ตวัชีวดั มีตวัชีวดัทีคดัเลือกไวเ้นืองจากผา่นเกณฑ ์จาํนวน 168 ตวัชีวดั 

และมีตวัชีวดัทีตอ้งตดัทิง เนืองจากไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 14 ตวัชีวดั ซึงเป็นตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดา้นความรู้  5 ตวัชีวดั  และเป็นตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นทกัษะ 9 ตวัชีวดั  ไดแ้ก่ 1) มีความรู้
เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทย  2) มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ไทย  3) มีความรู้เกียวกบั
ชาติพนัธ์ุของประเทศในกลุ่มอาเซียน   4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  5) มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  6) มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ  (สาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ )  7) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใน
เนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน (สาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub))  8) มีความสามารถในการ ใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  (สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน 

(ASEAN Focus School))  9) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
ในชีวติประจาํวนั  (สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน  ASEAN Focus School)  10) มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน  (สาํหรับกลุ่มครูทีสอน
ในโรงเรียน  ASEAN Focus School)  11) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน  (สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิก
อาเซียน  (Buffer School))  12) มีความสามารถในการ ใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียนเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  (สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน 
และประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย  (Sister School))  

13) มีความสามารถในการ ใชท้กัษะการ เขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(สาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียน  Sister School)  และ 14) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน  (สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน  Sister 
School)   

ดงันนั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดให ้รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 30 สมรรถนะและ 168 ตวัชีวดั  ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้นความรู้ 
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มี 9 สมรรถนะ 33  ตวัชีวดั   2) สมรรถนะดา้นมีทกัษะ มี 1 7 สมรรถนะ 99  ตวัชีวดั  3) สมรรถนะ
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี 4  สมรรถนะ 36 ตวัชีวดั  สรุปไดด้งันี 

สมรรถนะด้านความรู้   มี 9 สมรรถนะ ประกอบดว้ย  1) ความรู้เกียวกบัเนือหาสาระใน
รายวชิาทีสอนและเนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้ง  2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและ
ความมนัคง  3) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ   4) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยใน
ดา้นสังคมและวฒันธรรม   5) ความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน   6) ความรู้เกียวกบัดา้น
การเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน  7) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน   8) ความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน   
และ 9) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน  โดยมีตวัชีวดั
ของสมรรถนะความรู้ดงักล่าว รวมทงัหมด 33 ตวัชีวดั   

สมรรถนะด้านทกัษะ  มี 17 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 1) ทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาไทย  2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่ม
สาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   3) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ
สาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4) ทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน ทีเป็นศูนยก์ลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)  5) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่ม
ครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน (ASEAN Focus School)  6) ทกัษะการใชภ้าษา
และการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิก
อาเซียน (Buffer  school)  7) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูที
สอนในโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย (Sister School)  8) ทกัษะการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ   9) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   10) ทกัษะการออกแบบการ
เรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้   สารสนเทศ   11) ทกัษะการบริหารจดัการชนัเรียน   12) ทกัษะ
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน  13) ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   14) ทกัษะการคิด
วเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา   15) ทกัษะการ เป็นผูน้าํครู  1 6) ทกัษะการพฒันา
ตนเองและวชิาชีพ  และ 17) ทกัษะการทาํงานเป็นทีม   โดยมีตวัชีวดัของสมรรถนะทกัษะดงักล่าว 
รวมทงัหมด 99 ตวัชีวดั   
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สมรรถนะด้านคุณลกัษณะ  มี 4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  2) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู  
3) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย  และ 4) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน  โดยมีตวัชีวดั
ของสมรรถนะคุณลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว รวมทงัหมด 36 ตวัชีวดั   

หลงัจากนนั ผูว้จิยันาํค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ของระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู
ทีไดจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบทีสามมากาํหนดเป็นระดบั สมรรถนะครูที
คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนไว ้ซึงมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบั
สมรรถนะครูทีคาดหวงัในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  สรุปไดด้งันี 

จากผลการวเิคราะห์สมรรถนะดา้นความรู้ ซึงมีจาํนวนทงัหมด 9 สมรรถนะ พบวา่ 
สมรรถนะทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัมากทีสุด มี 6 สมรรถนะ ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี 

1) ความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและเนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้ง   2) ความรู้เกียวกบั
ประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ 3) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและวฒันธรรม 4) ความรู้
เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน   5) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน    

6) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน  และสมรรถนะดา้น
ความรู้ทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนอยู่ ในระดบัมาก มี 3 สมรรถนะ ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี    

1) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความมนัคง   2) ความรู้เกียวกบัดา้นการเมือง
และความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน   3) ความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน   

จากการวเิคราะห์สมรรถนะดา้นทกัษะ ซึงมีจาํนวนทงัหมด 17 สมรรถนะ พบวา่ 
สมรรถนะดา้นทกัษะทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนอยู่ ในระดบัมากทีสุด  มี 12  สมรรถนะ  ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตเรียงลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ดงันี  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาไทย  2) ทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   3) ทกัษะการใช้
ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  4) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอน
ในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน (Buffer School)  5) ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ   6) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้   
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สารสนเทศ    7) ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน    8) ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา    

9) ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา  10) ทกัษะการเป็นผูน้าํครู  11) ทกัษะ
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ  12) ทกัษะการทาํงานเป็นทีม   และสมรรถนะดา้นทกัษะทีกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ ใน
ระดบัมาก มี 5 สมรรถนะ ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิตเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี  1) ทกัษะการใช้
ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน ทีเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub)  2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน (ASEAN Focus School)   3) ทกัษะ
การใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ที
ไม่ติดชายแดน และ ประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 
(Sister School)  4) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร  5) ทกัษะการบริหารจดัการชนัเรียน   

จากการวเิคราะห์สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงมีจาํนวนทงัหมด 4 สมรรถนะ 
พบวา่ สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความจาํเป็นสาํหรับ
ครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบัมากทีสุด มี 3 สมรรถนะ ซึงมีค่าเฉลียเลขคณิต
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี  1) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู  2) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู  3) คุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองไทย  และ สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความเห็นวา่มีความ
จาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ ในระดบัมาก มี 1 สมรรถนะ ไดแ้ก่   

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

และเมือเปรียบเทียบรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพ
ปัจจุบนัและรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ ซึงพฒันาดว้ยเทคนิค EDFR (Ethnographic 

Delphi Future Research) โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ   สรุปไดว้า่ มีสมรรถนะ 3 

ประเภท คือ ประเภทท ี 1  สมรรถนะทยีงัคงเหมือนเดิมกบัสมรรถนะครูตามสภาพปัจจุบัน มี 6 
สมรรถนะ ไดแ้ก่  1) สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและเนือหาสาระ
วชิาทีเกียวขอ้ง  2) สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  3) สมรรถนะดา้นทกัษะ
การบริหารจดัการชนัเรียน  4) สมรรถนะดา้นทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา  5) สมรรถนะ
ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  และ 6) สมรรถนะ
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ดา้นคุณลกัษณะความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู    ประเภทท ี2  สมรรถนะทคีวรปรับเปลยีนและ
ควรเพมิเติมตัวชีวดั   มี 10 สมรรถนะ ไดแ้ก่  1) สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาไทย  2) สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   3) สมรรถนะดา้นทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  4) สมรรถนะดา้นทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   5) สมรรถนะดา้นทกัษะการ
ออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้   6) สมรรถนะดา้นทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียน  7) สมรรถนะดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา   8) สมรรถนะ
ดา้นทกัษะการเป็นผูน้าํครู 9) สมรรถนะดา้นทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ และ 10) สมรรถนะ
ดา้นทกัษะการทาํงานเป็นทีม  และ ประเภทท ี 3 สมรรถนะทคีวรกาํหนดเพมิเติมจากสภาพ
ปัจจุบัน  มี 14 สมรรถนะ ไดแ้ก่  1) สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยดา้นการเมืองและ
ความมนัคง  2) สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัประเทศไทยดา้นเศรษฐกิจ 3) สมรรถนะดา้นความรู้
เกียวกบัประเทศไทยดา้นดา้นสังคมและวฒันธรรม  4) สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัความเป็นมา
ของอาเซียน   5) สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  6) สมรรถนะดา้นความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน  7) สมรรถนะ
ดา้นความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน   8) สมรรถนะดา้น
ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน   9) สมรรถนะดา้นทกัษะ
การใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  10) สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนที เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน  (ASEAN Focus 

School)  11) สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครู
ทีสอนในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน (Buffer School)  12) สมรรถนะดา้นทกัษะ
การใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใ นโรงเรียนทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ที
ไม่ติดชายแดน และประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 
(Sister School)  13) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ ความเป็นพลเมืองไทย   และ 14) สมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน   
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ตอนท ี3 ผลการประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ครูในสถานศึกษา          
ขนัพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ภายหลงัจากการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ดว้ยเทคนิค EDFR โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาม
รอบแลว้ ผูว้จิยัได้ นาํรูปแบบสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมาใชเ้ป็น แนวทางในการสร้างแบบประเมิน สมรรถนะครู เพือ
ประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง   และนาํขอ้มูล ทีได้มาวเิคราะห์เพือประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   

โดยผูว้จิยัดาํเนินการส่งแบบประเมินจาํนวน 560 ฉบบั ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีประกอบดว้ยหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จาํนวนทงัหมด  560 คน  แลว้ไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมาทงัหมด 552 ฉบบั ซึงคิดเป็น
ร้อยละ 98.57 ของจาํนวนครูทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมิน สรุปไดด้งันี ผูต้อบแบบประเมิน
เป็นหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  จาํนวนทงัหมด 552 คน ส่วนใหญ่เป็นครูเพศหญิง คือมีจาํนวน 
363 คน คิดเป็นร้อยละ 65.76   ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 40 – 49 ปี  คือมีจาํนวน 234 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 42.39  ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คือมีจาํนวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 7 2.10   
ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นครูชาํนาญการพิเศษ คือมีจาํนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 52.36   ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการสอนระหวา่ง 20 – 29 ปี คือมีจาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30  และเป็น
ครูทีสอนวชิาทีตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษาทงัหมด คือมีจาํนวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00   

และจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพจริง เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูดา้นความรู้  
ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน สรุปผลไดด้งันี 

ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะครูดา้นความรู้ทีคาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.55) ส่วน
ระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 3.08) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ 
โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูดา้นความรู้เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.48  และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะดา้น
ความรู้เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหวา่งสมรรถนะครูทีคาดหวงัและสมรรถนะครู
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ตามสภาพจริงโดยใชค้่าเฉลียเป็นจุดตดั  สรุปไดว้า่ ไม่มีสมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพ
จริงทีดีกวา่เกณฑที์คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   สมรรถนะดา้นความรู้ของครู
ตามสภาพจริงทีดีตามเกณฑที์คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มี 2 สมรรถนะ คือ 
1) ความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอนและเนือหาสาระวชิาทีเกียวขอ้ง  และ 2) ความรู้
เกียวกบัประเทศไทยในดา้นสังคมและวฒันธรรม  สมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริงทีตาํ
กวา่เกณฑที์คาดหวงัแต่ยงัไม่น่าห่วงเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม อาเซียน มี 3 สมรรถนะ คือ 
1) ความรู้เกียวกบัการคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความมนัคง  และ 3)  ความรู้
เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน   และสมรรถนะดา้นความรู้ของ
ครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑที์คาดหวงัและตอ้งปรับปรุงเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน มี 4 สมรรถนะ คือ  1) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียน  2) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน   3) ความรู้เกียวกบัประเทศ
ไทยในดา้นเศรษฐกิจ  และ 4) ความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะครูดา้นทกัษะทีคาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 4.5 6)  ส่วน
ระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง  โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 3.30) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ 
โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นทกัษะเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.38  และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครูในดา้น
ทกัษะเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหวา่งสมรรถนะทีคาดหวงัและสมรรถนะตาม
สภาพจริง โดยใชค้่าเฉลียเป็นจุดตดั  สรุปไดว้า่  สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีดีกวา่
เกณฑที์คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มี 1 สมรรถนะคือ ทกัษะการบริหาร
จดัการชนัเรียน  สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีดีตามเกณฑที์คาดหวงัเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน มี 6 สมรรถนะคือ 1) ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   2) ทกัษะ
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน   3) ทกัษะการทาํงานเป็นทีม   4) ทกัษะการเป็นผูน้าํ   5) ทกัษะการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ  และ 6) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาไทย    สมรรถนะ
ดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑที์คาดหวงัแต่ยงัไม่น่าห่วงเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน มี 4 สมรรถนะ คือ  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education Hub)  2) ทกัษะ
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การใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยูใ่นพืนทีไม่ติด
ชายแดน  และประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย (Sister 

School)  3) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน
โรงเรียนทีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน (ASEAN Focus School)  และ 4) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   
และสมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑที์คาดหวงัและตอ้งปรับปรุงเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มี 6 สมรรถนะ คือ  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนทีอยู่
ติดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน (Buffer  School) 3) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยั
ทางการศึกษา  4) ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ   5) ทกัษะการใชภ้าษา
และการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และ 6) 
ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้   

ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะครูดา้น คุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีคาดหวงัเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเลขคณิตเท่ากบั 
4.53) ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลียเลขคณิต
เท่ากบั 3.82) ซึงเมือพิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) พบวา่ 
โดยภาพรวมของความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนมีค่าเท่ากบั 0.18  และเมือวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครู
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนระหวา่งสมรรถนะทีคาดหวงั
และสมรรถนะตามสภาพจริง โดยใชค่้าเฉลียเป็นจุดตดั  สรุปไดว้า่ ไม่มีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของครูตามสภาพจริงทีดีกวา่เกณฑที์ คาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   

สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูตามสภาพจริงทีดีตามเกณฑที์คาดหวงัเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน มี 2 สมรรถนะ คือ  1) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  และ 2) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย   สมรรถนะดา้นทกัษะของ
ครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑที์คาดหวงัแต่ยงัไม่น่าห่วงเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
มี 2 สมรรถนะ คือ  1) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน  และ 2) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้จิต
วญิญาณความเป็นครู   และไม่มีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของครูตามสภาพจริงทีตาํ
กวา่เกณฑที์คาดหวงัและตอ้งปรับปรุงสมรรถนะเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   
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และในการพิจารณาถึงความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  สรุป ผลได้
ดงันี   

ความต้องการจําเป็นในการพฒันา สมรรถนะด้านความรู้   รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน กาํหนดสมรรถนะดา้นความรู้ มีทงัหมด 9 
สมรรถนะ แต่มีสมรรถนะดา้นความรู้ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา มี 7 สมรรถนะ โดย
พิจารณาจากสมรรถนะดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้งปรับปรุง มี 4 
สมรรถนะ มีดงันี  1) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเป็น
ลาํดบัแรก  2) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน  3) ความรู้เกียวกบั
ประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ  และ 4) ความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน   และมีสมรรถนะ
ดา้นความรู้ของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง อีก 3 สมรรถนะ ทีครูจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาในลาํดบัต่อมา มีดงันี  1) ความรู้เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน   2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยในดา้นการเมืองและความมนัคง   และ 3) ความรู้
เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน   

ความต้องการจําเป็นในการพฒันา สมรรถนะด้านทกัษะ   รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน กาํหนดสมรรถนะดา้นทกัษะ มีทงัหมด 17 
สมรรถนะ แต่มีสมรรถนะดา้นทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา มี 10 สมรรถนะ  โดย
พิจารณาจากสมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้งปรับปรุง มี 6 
สมรรถนะ  มีดงันี  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2) ทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 

ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย  (Buffer School)  3) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา   4) ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ   5) 
ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  และ 6) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้   และมี
สมรรถนะดา้นทกัษะของครูตามสภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง อีก 4 สมรรถนะ ทีครู
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในลาํดบัต่อมา  มีดงันี  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษา
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อาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน โรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะ
ประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน  (Sister School)  3) ทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียนที เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน  

(ASEAN Focus School) และ 4) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   

ความต้องการจําเป็นในการพฒันา สมรรถนะด้าน คุณลกัษณะส่วนบุคคล   รูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน กาํหนดสมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล มีทงัหมด 4 สมรรถนะ แต่มีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีครู
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา มี 2 สมรรถนะ  โดยพิจารณาจากสมรรถนะดา้นความรู้ของครูตาม
สภาพจริงทีตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง  มีดงันี  1) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน   และ  
2) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู   
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อภิปรายผล 
 
การศึกษาข้อมูลเกยีวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษา        

ขนัพนืฐานตามสภาพปัจจุบัน 

จากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ผูว้จิยัวเิคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น เกียวกบั
สมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนัซึงกาํหนด
โดยหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ โดยจดัสมรรถนะเป็นกลุ่มๆ ไดท้งัหมด 13 สมรรถนะ  โดยมี
ตวัชีวดัของสมรรถนะรวมทงัหมด 64 ตวัชีวดั  แต่เมือวเิคราะห์รูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูที
กาํหนดตามสภาพปัจจุบนัแลว้ พบวา่ รูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูดงักล่าวยงัไม่สอดคลอ้งกบั
สภาวะปัจจุบนัทีประเทศไทยกาํลงักา้วสู่ประชาคมอาเซียน  เนืองจากไม่มีการกาํหนดสมรรถนะที
เกียวขอ้งกบัอาเซียน เช่น ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน ทกัษะดา้นการใชภ้าษาและการสือสาร
ดว้ยภาษาอาเซียน  และคุณลกัษณะของการเป็นพลเมืองอาเซียน เป็นตน้  ซึงสมรรถนะเหล่านีควร
มีความจาํเป็นสาํหรับครูในการเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  สอดคลอ้งกบั
บทความของนกัวชิาการ พศิน แตงจวง (2554: 5-17)  ทีไดก้ล่าวไวว้า่ แรงกดดนั ทีเกิดจากกระแส
โลกาภิวตัน์ทีทาํใหค้รูตอ้งมีการปรับเปลียนรูปแบบของการจดั การเรียนการสอนใหท้นัต่อความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนของตนเองมีสมรรถนะ เกิดภาวะแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้นอกจากนี ผลกระทบจากสงคราม การ
เคลือนยา้ยประชากร  การเรียกร้องของประชากรทีหลากหลายชาติพนัธ์ุ สังคมกลายเป็นสังคมพหุ
วฒันธรรม (multi-cultural) และจากกฎระเบียบทีคุม้ครองสิทธิของผูเ้รียนทีมีความตอ้งการพิเศษ
เหล่านีลว้นเป็นปัญหาทีมีผลกระทบถึงความยุง่ยากทีครูตอ้งมีสมรรถนะมากขึน และเป็นปัจจยั
สาํคญัทีครูตอ้งปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลง  สาํหรับการจดัการศึกษาของไทยในภาวะ
ปัจจุบนันนั สามารถประเมินพฤติกรรมการสอนของครูไดจ้ากการเปรียบเทียบสมรรถนะดา้น
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของนกัเรียนไดจ้ากผลการสอบ  O-NET (Ordinary National 

Educational Test) ทีจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หรือแมแ้ต่ NT 

(National Test)  ทีจดัสอบโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) ซึงต่างพบ
อยา่งสอดคลอ้งวา่ ส่วนใหญ่แลว้นกัเรียนทีเขา้สอบไดค้ะแนนเฉลียตาํกวา่ร้อยละ 50 และเมือเขา้
ทดสอบสมรรถนะระหวา่งประเทศ เช่น  TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) เป็นการทดสอบโดย IEA (The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ PISA ( Programme for International 
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Student Assessment ) ของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 
ก็มีคะแนนตาํและอยูใ่นลาํดบัทา้ยๆ ในจาํนวนประเทศทีเขา้สอบ จากขอ้มูลดงักล่าว แสดงใหเ้ห็น
วา่ คุณภาพการศึกษาไทยอยูใ่นภาวะวกิฤติ นนัคือระบบการจดัการศึกษาของไทยในภาวะปัจจุบนั
ยงัประสบปัญหา ถึงแมว้า่กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการปฏิรูปการศึกษามาตงัแต่ พ.ศ. 2542  
และสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552-2559  ทีกาํหนดวตัถุประสงคเ์พือการพฒันา 
ไวด้งันี  1) พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพือเป็นฐานหลกัของการพฒันา   2) สร้างสังคมไทย
ใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และ 3) พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคม เพือเป็น
ฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553ข : 17-67)   ดงันนั การกาํหนดรูปแบบสมรรถนะครูใหม่เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ถือเป็นการพฒันาการศึกษาทีสอดคลอ้งกบันโยบายในการขบัเคลือนการศึกษา
ขนัพืนฐานเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.)  
ทีไดก้าํหนด วสิัยทศัน์ ไวว้า่ “สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานเป็นพลงัขบัเคลือน
การศึกษาขนัพืนฐานของประเทศไทยใหเ้ป็นผูน้าํหนึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ภายในปีการศึกษา 2558” (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554ก, ออนไลน์) 

และเพือใหก้ารกาํหนดรูปแบบสมรรถนะครูไทย ดงักล่าวขา้งตน้ เป็น รูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   
ผูว้จิยัจึงดาํเนินการ วจิยัเพือ พฒันารูปแบบ สมรรถนะครูทีสังเคราะห์ได้ ดงักล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็น
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน  

 
การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอืรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ดว้ยเทคนิค การวจิยัแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research) ถือวา่เป็นเทคนิคการวจิยั อนาคตทีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชือพืนฐานของการ
วจิยัอนาคตมากทีสุดวธีิหนึงในปัจจุบนั   เพราะเป็นเทคนิคการวจิยัทีรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดีของ
เทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) และ Delphi เขา้ดว้ยกนั   สอดคลอ้งกบับทความ
ของนกัวชิาการ  จุมพล  พลูภทัรชีวนิ (2530: 46-47)  ซึงเป็นผู ้ริเริมพฒันา เทคนิคการวจิยัแบบ  
EDFR นีวา่ การรวมขอ้ดีทงัสองเทคนิคช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอยา่งดี  โดย
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หลกัการแลว้เทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิค EFR กบั Delphi เขา้ดวัยกนั  

ขนัตอนต่างๆ ของ EDFR ก็คลา้ยๆ กบั Delphi เพียงแต่วา่มีการปรับปรุงวธีิใหมี้ความยดืหยุน่ และ
เหมาะสมมากขึน  โดยในรอบแรกของการวจิยัจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR ทีปรับปรุงแลว้ 
หลังจากการสัมภาษณ์ในรอบแรก แลว้ ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์แลว้สร้าง
เป็นเครืองมือเป็นแบบสอบถามแลว้ส่ง กลบั ไปใหผู้เ้ชียวชาญตอบตามรูปแบบของ  Delphi 

เพือทีจะทาํการกรองความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเพือหาฉนัทามติ อีกสองรอบ หลงัจากนนัจึ งนาํ
ขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือหาแนวโนม้ทีมีความเป็นไปไดม้ากและมีความสอดคลอ้งทางความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มผูเ้ชียวชาญเพือสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ   ซึงผลจากการวจิยั พบวา่ รูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   ประกอบดว้ยสมรรถนะที
จดัเป็นกลุ่มๆ ไดท้งัหมด 30 สมรรถนะ โดยมีตวัชีวดัของสมรรถนะทงัหมด 168 ตวัชีวดั  ซึงไดม้า
จากการคดัเลือกตวัชีวดัทีกลุ่มผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นวา่เป็นสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งมีใน
ระดบัมากถึงมากทีสุด และเป็นตวัชีวดัทีผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเท่านนั คือ 
กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาวา่ ตวัชีวดันนัตอ้งมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป และมีค่า
พิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range: IQR) ตาํกวา่หรือเท่ากบั 1.50 เท่านนั  ทาํใหเ้ชือมนัได้
วา่ รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนทีพฒันาไดนี้ สามารถใชเ้ป็นรูปแบสมรรถนะใหก้บั ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในการ
พฒันาสมรรถนะตนเองใหมี้ความพร้อม เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดเ้ป็นอยา่งดีและ
มีคุณภาพ  และเมือพิจารณาถึงลกัษณะของสมรรถนะ เป็นกลุ่มๆ แลว้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น 
คือ 1) สมรรถนะดา้นความรู้   2) สมรรถนะดา้นทกัษะ และ 3) สมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วน
บุคคล โดยสมรรถนะดา้นความรู้ และสมรรถนะดา้นทกัษะจะเป็นคุณลกัษณะทีมองเห็นและ
พฒันาไดง่้าย ในขณะทีสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลจะเป็นคุณลกัษณะทีมองเห็นและ
พฒันาไดย้ากกวา่  ซึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่  แมคคีล
แลนด ์(McClelland, 1973: 1-14)  สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548ก : 2-4)  
Boyatzis (1982: 229-234)  Spencer, Lyle M. and spencer (1993: 9-12)  Kaplan and Norton (2004: 

231-232)  Manus and Mour (2007: 20)  อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ (2548: 2 3)  และสุรชยั  พรหมพนัธ์ุ 
(2554: 188)  ทีกล่าวโดยสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะที
บุคคลมีอยูซึ่งมองเห็นไดง่้ายและพฒันาไดง่้าย ไดแ้ก่ ดา้นความรู้  และดา้นทกัษะ  และคุณลกัษณะ
ทีบุคคลมีอยูซึ่งมองเห็นไดย้ากและพฒันาไดย้าก  ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงเป็นส่วน
ของสภาพจิตใจทีอยูภ่ายใน  และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของนกัวชิาการ จนัทร์ศรี  ลีลาชินาเวศ  

(2554: ออนไลน์)  ทีไดก้ล่าวเกียวกบัการพฒันามนุษย ์ไวว้า่ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร
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แต่เดิมเป็นเรืองของการพฒันาภายนอก คือ  มุ่งพฒันาทีความรู้ และทกัษะเพือเปลียนแปลง
พฤติกรรมในการทาํงานใหดี้ขึน  แต่การพฒันาแนวใหม่กลบัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาจาก
องคป์ระกอบภายในสู่ภายนอก ( Inside Out Development Approach ) นนัก็คือหากตอ้งการใหก้าร
พฒันาบุคลากรไดผ้ลสัมฤทธิตามทีมุ่งหวงั  การพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาแรงขบัภายในตวับุคคล เช่น ทศันคติ   ค่านิยม  แรงจูงใจ  และอุปนิสัย  เป็นการพฒันาจาก
จิตใจเพือใหบุ้คลากรปรับเปลียนวธีิคิด  ค่านิยม  ความเชือ   รู้จกัคน้ควา้ศึกษาหาความรู้และพฒันา
ทกัษะดว้ยตนเอง  เพือนาํไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมทีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งถาวรและเกิดการ
พฒันาทียงัยนืต่อไป   และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัวชิาการ  Parson C. (1996: 78) ทีได้
เสนอแนวคิดเกียวกบัความสามารถของครูในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนวา่  ครู
ควรมีทกัษะ  ความรู้   เจตคติและความสามารถทีเกียวขอ้ง ดงันนั ในการพฒันาสมรรถนะครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน นนั ผูว้จิยั จึงได้กาํหนดรูปแบบ
สมรรถนะของครูทีประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นความรู้  สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงจะเห็นไดว้า่ สมรรถนะครูทีกาํหนดในแต่ละดา้นนนั ประกอบดว้ย
สมรรถนะพืนฐานของครูในยคุศตวรรษที 21  ซึงสอดคลอ้งกบั  Pefianco, Erlinda C. (2009) ซึง
เป็นผูอ้าํนวยการของ SEAMEO INNOTECH  ทีไดมี้การนาํเสนอถึง สมรรถนะพืนฐานของครูใน
ยคุศตวรรษที 21 ในการประชุมระดบันานาชาติในงาน  The 4th World Teachers’Day in Thailand 

and 12th UNESCO-APEID ไวว้า่ ครูทีมีคุณภาพ คือ ครูทีมีสมรรถนะ ดงันี   1) มีทกัษะในหลายๆ 
ดา้น (multi-skilled)  2) มีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน (pedagogy)  3) มีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยทีีหลากหลาย (multimedia instructional technology) 4) มีทกัษะในการสือสาร
และมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  (has excellent communication and relational skills)  5) อุทิศตนเพือ
วชิาชีพครู (professional)  6) มีแรงจูงใจและมีความตงัใจ (self-motivation and commitment)  และ 
7) เป็นผูที้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวติ (learning and a lifelong learner)และการกาํหนดสมรรถนะครู
สอดคลอ้งกบับทความของนกัวชิาการ  แสงสุรีย ์ ธรรมปรัชญา  (2551, ออนไลน์) ทีกล่าวไวว้า่   
ลกัษณะของครู ดีและมีคุณภาพในยคุศตวรรษที 21  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่อไปนี   1) ครูตอ้ง
ปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ  2) ครูตอ้งตงัใจจริงทีจะพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูดี  มีคุณภาพ  
รักการสอนและสนใจในการพฒันาตนเองตลอดเวลา   3) ครูตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหา  4) ครูมีความ
พร้อมทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และสุนทรีย ์  และ  5) ครูตอ้งปฏิบติัเป็น
ตวัอยา่งทีดีต่อศิษย ์ ทงัเรืองส่วนตวั  การเรียนรู้  คุณธรรม และนอกจากนี การกาํหนดสมรรถนะ
ครูสอดคลอ้งกบั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
(2553: 86-87) ทีไดเ้สนอบทบาทของครูวา่  ครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบหนึงทีสาํคญัในการจดั
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การศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จดว้ยดี เพราะการจดัการศึกษาทียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นนั กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  และในการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนควรมีบทบาท ดงันี 1) ศึกษา 
ทาํความเขา้ใจเอกสาร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และออกแบบ
การจดัการเรียนรู้   2) จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ ความรู้ ทกัษะ
กระบวนการตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน   3) ศึกษาวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลพร้อมนาํขอ้มูลมาใชใ้นการ
ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ความแตกต่างของ
ผูเ้รียน และพฒันาการทางสมองเพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์   4) จดั
กระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดว้ยวธีิการทีหลากหลายเพือบรรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตร   5) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกโรงเรียนใหเ้อือต่อการ
เรียนรู้  6) จดัเตรียมสือการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนภูมิปัญญาทีมีในทอ้งถิน  เทคโนโลยแีละแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน    7) ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการต่างๆ อยา่งหลากหลาย ทงันี มุ่งเนน้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นสาํคญั 
และนอกจากนีแลว้ควรเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและผูป้กครอง ตลอดจนความสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของวชิาและพฒันาการของผูเ้รียน   8) นาํผลการประเมินผูเ้รียนมาใชเ้พือสอนซ่อมเสริม
และพฒันาผูเ้รียน  ตลอดจนปรับปรุงการจดักิจกรรมการสอนของตนเองอยา่งเป็นระบบ   และ 9) 

ใชก้ระบวนการวจิยัในชนัเรียน เพือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและต่อเนือง  

เมือเปรียบเทียบรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูตามสภาพปัจจุบนัและรูปแบบสมรรถนะ
ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ ซึงพฒันาดว้ยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
พบวา่ มีสมรรถนะ 3 ประเภท คือ ประเภทที 1 สมรรถนะทียงัคงเหมือนเดิมกบัสมรรถนะครูตาม
สภาพปัจจุบนั มี 6 สมรรถนะ    ประเภทที 2 สมรรถนะทีควรปรับเปลียนและควรเพิมเติมตวัชีวดั  
มี 10 สมรรถนะ และ ประเภทที 3 สมรรถนะทีควรกาํหนดเพิมเติมจากสภาพปัจจุบนั มี 14 
สมรรถนะ และเมือพิจารณาการเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่  รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับ
ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทีพฒันาแตกต่างจากรูปแบบ
สมรรถนะครูตามสภาพปัจจุบนั ทงั ส่วน ทีเป็นสมรรถนะดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และ ดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดงันี 
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ในการกาํหนดสมรรถนะครูดา้นความรู้ทีเพิมเติมจากสภาพปัจจุบนันนั จะ
ประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นความรู้ทีเกียวกบัอาเซียน  การเมืองและความมนัคง  เศรษฐกิจ  สังคม
และวฒันธรรมทงัของประเทศไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพราะกรอบความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมความมนัคงอาเซียน  (ASC)  ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม  (ASCC)  รวมทงักาํหนดสมรรถนะ
ครูดา้นความรู้ทีเกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนดว้ย   เพราะใน
ยคุทีสังคมโลกมีการแข่งขนัและพฒันาอยา่งมหาศาล และจากการทีโลกมีการพฒันาการอยา่ง
รวดเร็ว ประกอบกบัการรวมตวัของ  ASEAN เป็น ASEAN Community และ ASEAN มีความ
ร่วมมือกบัประเทศอืนๆ อีก ทาํใหมี้ขอ้ตกลงการแลกเปลียนผลิตภณัฑ ์ สินคา้  แรงงาน  การเงิน  
การคลงั  อยา่งไม่มีกาํแพงกีดกนั ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยเฉพาะในมิติของการใชบุ้คลกร
ร่วมกนัอยา่งอิสระนนั ทาํใหป้ระเทศต่างๆ ตืนตวัอยา่งมาก  ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวบรรยายทาง
วชิาการเพือสร้างความตระหนกัของ  นายวทิวสั  ศรีวหิค อธิบดีกรมอาเซียนเรือง “การกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2515” ทีบรรยายใหก้บันกัการศึกษาวา่  “ ... อาเซียนมีประชากรรวมกนั
ทงัสินเกือบ 600 ลา้นคน  มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูง และเป็นทีสนใจของประเทศคู่เจรจาทงั 
ASEAN+3 (ASEAN รวมกบั จีน  ญีปุ่น และเกาหลีใต้ )  ASEAN+6 (ASEAN รวมกบั จีน  ญีปุ่น  
เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด ์และอินเดีย )  และประเทศคู่เจรจาอืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา  
รัฐเซีย  แคนาดา เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยงิปีทีประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ส่งผลใหมี้
การเดินทางเขา้ออกประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาขา้งตน้สูงขึนมาก ... ”  (สาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา , 2553ก: 11-12)  และสอดคลอ้งกบั แนวความคิดเห็นของนกัวชิาการ สมเกียรติ  
อ่อนวมิล (2555: 42-43) ทีกล่าวไวว้า่  ถา้หากเราไม่เตรียมประเทศและประชาชนใหพ้ร้อมทีจะเขา้
สู่ “ประชาคมอาเซียน”  ก็หมายถึงวา่  เราชาวไทยทุกคนก็มิอาจเป็น “ผูน้าํ” ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้ แลว้เราก็จะตกอยูใ่นสภาวะของ “ผูต้าม” ทีไม่มี “ขีดความสามารถในการ
แข่งขนั” กบัอีก 9 ประเทศ รวมถึงการแข่งขนัใน “กรอบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศนอก
ภูมิภาคอาเซียนดว้ย”  

ในการกาํหนดสมรรถนะครูดา้นทกัษะทีเพิมเติมจากสภาพปัจจุบนันนั จะเนน้ในเรือง
ของการใชภ้าษาและการสือสารภาษาองักฤษ และภาษาอาเซียน  ซึงมีขอ้สังเกตคือ ในการกาํหนด
สมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอืนๆ  นนั จะมีการกาํหนดตวัชีวดัและ
ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงัแตกต่างกนั  โดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ควรมี
ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง  ทกัษะการพดู  ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียนโดยใช้
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ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  และครูจาํเป็นมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ ในขณะทีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม
อืนๆ ทีไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะถูกกาํหนดใหมี้สมรรถนะดา้นทกัษะการใช้
ภาษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ  ซึงประกอบดว้ย 4 ตวัชีวดั โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ควรมีความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง  ทกัษะการพดู  ทกัษะการอ่าน 
และทกัษะการเขียนโดยใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  เท่านนั แต่ไม่จาํเป็นที
ครูจะตอ้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
สาํหรับระดบัสมรรถนะทีคาดหวงัของแต่ละตวัชีวดันนั ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศถูก
กาํหนดใหมี้ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ทงั 5 ตวัชีวดั ในขณะทีครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อืนๆ ถูกกาํหนดใหมี้ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงัในระดบัมากทีสุด 2 ตวัชีวดั คือ มี
ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง  และทกัษะการพดูภาษาโดยใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสาร
ในชีวติประจาํวนั  และถูกกาํหนดใหมี้ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงัในระดบัมาก 2 ตวัชีวดั  คือ มี
ความสามารถในการใชท้กัษะการ อ่าน และทกัษะการพดูภาษาเขียนโดยใชภ้าษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  เพือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ การกาํหนดสมรรถนะดา้นทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเป็นเรืองทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาองักฤษ
เปรียบเสมือนภาษาทีสองทีนอกเหนือจากภาษาไทยซึงมีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดใหมี้ไวเ้พือการ
สือสารในชีวติประจาํวนัหรือทาํงานร่วมกบัชนชาติอืน ซึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นในบทความ
ของนกัวชิาการ สมเกียรติ อ่อนวมิล  (2554: ออนไลน์) ทีกล่าวไวว้า่ กฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติั
วา่ “The working language of ASEAN shall be English” | “ภาษาทีใชใ้นการทาํงานของอาเซียน 
คือ ภาษาองักฤษ ” ความหมายทีเป็นทีเขา้ใจในขนัตน้ก็เป็นเพียงเรืองของทางราชการและภาค
ธุรกิจเอกชนเท่านนั ซึงหากเป็นเพียงเท่านีก็เป็นเรืองปรกติธรรมดาของการทาํงานในโลกปัจจุบนั
อยูแ่ลว้ แมจ้ะหมายความเพียงวา่เป็นการใชภ้าษาองักฤษในการสือสารระหวา่งกนัในการทาํงาน
ร่วมกนัของเจา้หนา้ทีรัฐบาล ตลอดจนองคก์รและหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง ทงัภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทวา่ความหมายของบทบญัญติัทีใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซียนสาํหรับการ
ทาํงานร่วมกนันนัมีความหมายกวา้งไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนดว้ย หมายความวา่
ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษกนัมากขึน นอกเหนือจากภาษา
ประจาํชาติหรือภาษาประจาํถินของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจา้หนา้ทีรัฐเท่านนั
ทีจะตอ้งไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสือสารกนั และไม่เฉพาะนกัธุรกิจและคนทาํมา
คา้ขายระหวา่งประเทศเท่านนัทีจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการสือสารและการติดต่อธุรกิจระหวา่ง
กนั แต่ในเมือทุกคนทีอยูใ่นอาเซียนลว้นแลว้แต่เป็นพลเมืองของอาเซียนดว้ยกนัทุกคน และทุกคน
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จะตอ้งไปมาหาสู่ เดินทางท่องเทียว ทาํความรู้จกัคุน้เคยต่อกนั เรียนรู้ซึงกนัและกนั และทีสาํคญั
ทุกคนจะตอ้งเดินทางขา้มพรมแดนเพือหางานทาํและแสวงหาโอกาสทีดีกวา่ใหก้บัชีวติ ดงันนั
ภาษาองักฤษจึงเป็นเครืองมืออนัดบัหนึงสาํหรับพลเมืองอาเซียน ในการสือสารสร้างสัมพนัธ์สู่
โลกกวา้งของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีทีขยายกวา้งไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขนัไร้
ขอบเขตภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาทีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาที
หนึงอนัเป็นภาษาประจาํชาติของแต่ละคน  

นอกจากนี สมรรถนะการใชภ้าษาและการสือสารดว้ยภาษาอาเซียน (ทีนอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษ) ไดถู้กกาํหนดไวใ้นรูปสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน สู่ประชาคมอาเซียนดว้ย เปรียบเสมือนกบัเป็นภาษาทีสามซึงมีความสาํคญัรองลงมาจาก
ภาษาองักฤษ ซึงสอดคลอ้งกบับทความของ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553ก: 41-42)  ที
สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาของไทยทีแมจ้ะใหค้วามสาํคญัเรืองภาษาองักฤษแต่ยงัไม่สามารถทาํได้
ดีเท่าทีควร ซึงรวมถึงภาษาอืนๆ เพราะคนไทยรู้ภาษาค่อนขา้งนอ้ยหากเปรียบเทียบกบัประเทศอืน
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และสอดคลอ้งกบั สมเกียรติ  อ่อนวมิล  (2554: ออนไลน์) ทีได้
กล่าวไวว้า่  ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาทีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาทีหนึงอนัเป็นภาษาประจาํ
ชาติของแต่ละคน  ส่วนภาษาทีสามของชาวอาเซียนนนัก็คือภาษาอืนในอาเซียนภาษาหนึงภาษาใด
หรือมากวา่หนึงภาษา เช่น ภาษามาเลย ์ ภาษาอินโดนีเซีย  ภาษาจีน ภาษาลาว  ภาษาขแมร์  ภาษา
เวยีดนาม  ภาษาพม่า  ภาษาฟิลิปปิโน  ภาษาฮินดี  และภาษาทมิฬ นอกจากนนัยงัมีภาษาของ
ประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนทีเป็นประเทศคู่เจรจาสาํคญัของอาเซียนอีกแปดประเทศคือ: จีน ญีปุ่น 
สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ รัสเซีย ซึงหมายความวา่
จะตอ้งเรียนรู้ภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษ  

และจากการวจิยั พบวา่ ในการกาํหนดสมรรถนะดา้นทกัษะการใชภ้าษาและการ
สือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนใน โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการขบัเคลือนสู่ประชาคม
อาเซียนในลกัษณะของโครงการทีแตกต่างกนั มีการกาํหนดตวัชีวดัและระดบัสมรรถนะทีแตกต่าง
กนั เช่น โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ( Education Hub)  
โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Focus School) และโครงการพฒันา
สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ทีเป็น Buffer School  และ Sister School  โดยครูกลุ่มครูที
สอนในโรงเรียน  Education Hub  และกลุ่มครูทีสอนใน โรงเรียน  Buffer School จาํเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
ในชีวติประจาํวนั   เนืองจาก Education Hub เป็นโครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน ซึง
ตงัขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
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ขนัพืนฐาน (สพฐ.) ทีมีความพร้อมในการบริหารจดัการและการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานใน
ระดบัสากลใหส้ามารถรองรับนกัเรียนต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ในภูมิภาค   ซึงเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมีชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบติังานใน
ประเทศไทย  และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น   และ Buffer 

School เป็นโรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of 

ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  
กมัพชูา  และมาเลเซีย  จะเห็นไดว้า่ ครูทีสอนในโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการสองกลุ่มนีมีโอกาสที
จะไดใ้กลชิ้ดและพบปะกบัชาวต่างชาติในชีวติประจาํวนัค่อนขา้งมาก  จึงกาํหนดใหค้รูมี
สมรรถนะในการใชท้กัษะการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนักบัชนชาติอืนๆ   ในขณะทีกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียน ASEAN Focus School และ
กลุ่มครูทีสอนในโรงเรียน Sister School จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการ
พดูภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั เท่านนั แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการ
ใชท้กัษะการอ่านและการเขียนภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  เนืองจาก โครงการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Focus School) เป็นโครงการทีจดัตงัขึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พือพฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษา เป็นแหล่งการเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและ
ชุมชน  และ Sister School เป็นโรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียน
ทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน  จะเห็นไดว้า่ ครูทีสอนในโรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการสองกลุ่มนี จะเนน้เรืองการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน และมีโอกาสทีจะไดใ้กลชิ้ดและ
พบปะกบัชาวต่างชาติในชีวติประจาํวนัค่อนขา้งนอ้ย ถา้จาํเป็นตอ้งประสานสัมพนัธ์กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนในบางโอกาสก็สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือสารได ้ จึงกาํหนดใหค้รูมี
สมรรถนะในการใชท้กัษะการฟัง  และการพดู ภาษาอาเซียนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั กบั
ชนชาติอืนๆ เท่านนั 

สรุปไดว้า่ รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ทีไดจ้ากการพฒันาตาม เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research) โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามรอบ จากผูเ้ชียวชาญ 17 คน นนั เป็นรูปแบบ
สมรรถนะทีมีความครอบคลุมบทบาทของครูในทุกๆ ดา้นทีเหมาะสม เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนในยคุศตวรรษที 21  
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การประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน สมรรถนะตามสภาพจริง
และศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงอภิปรายผลไดด้งันี 

ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะครูทีคาดหวงั ในภาพรวม เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ทงัดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทีสุด  ส่วนระดบัสมรรถนะครูตามสภาพจริงในภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ
พิจารณาค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น ( PNI Modified) ในการพฒันา  พบวา่ ครูมี
ความจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะในทุกดา้น โดยครูมีความจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้น
ความรู้มากทีสุด รองลงมาคือดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ตามลาํดบั  และจากผล
การวเิคราะห์เมทริกซ์ ( Matrix Analysis) สมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ระหวา่งสมรรถนะทีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง โดยใชค่้าเฉลียเป็นจุดตดั  ทาํให้ ได้
ขอ้มูลทีนาํมาประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ได้  ซึงในการพฒันาสมรรถนะครูนนั ควรพฒันาตามลาํดบัความสาํคญัของ
ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ  สาํหรับผลการวจิยัในครังนี  พบวา่ สมรรถนะทีครู
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วนซึงพิจารณาจากสมรรถนะทีตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้งปรับปรุง มี 
10 สมรรถนะ ประกอบดว้ยดา้นความรู้ 4 สมรรถนะ และดา้นทกัษะ 6 สมรรถนะ และสมรรถนะที
ครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาในลาํดบัรองลงมาซึงพิจารณาจากสมรรถนะทีตาํกวา่เกณฑ์ แต่ยงัไม่
น่าห่วง  มี 9 สมรรถนะ ประกอบดว้ยดา้นความรู้ 3 สมรรถนะ  ดา้นทกัษะ 4 สมรรถนะ และดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล 2 สมรรถนะ ทาํใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน ทงัดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดงันี 

การประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านความรู้  ผลการวจิยั  
พบวา่  สมรรถนะดา้นความรู้ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา อยา่งเร่งด่วนเพราะตาํกวา่เกณฑแ์ละ
ตอ้งปรับปรุง มี 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) ความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอก
กลุ่มอาเซียน   2) ความรู้เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน  3) ความรู้เกียวกบั
ประเทศไทยในดา้นเศรษฐกิจ    และ 4) ความรู้เกียวกบัความเป็นมาของอาเซียน   และสมรรถนะ
ดา้นความรู้ ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา ในลาํดบัรองลงมา มี 3 สมรรถนะไดแ้ก่ 1)  ความรู้
เกียวกบัดา้นสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน   2) ความรู้เกียวกบัประเทศไทยใน
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ดา้นการเมืองและความมนัคง และ 3) ความรู้เกียวกบัดา้นการเมืองและความมนัคงของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

การประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านทกัษะ   ผลการวจิยั  
พบวา่  สมรรถนะดา้นทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วน เพราะตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้ง
ปรับปรุง  มี 6 สมรรถนะไดแ้ก่ 1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเวน้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2) ทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดน  (Buffer School)  
3) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา  4) ทกัษะการใชสื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ   5) การใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษสาํหรับครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และ 6) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้  และ
สมรรถนะดา้นทกัษะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา ในลาํดบัรองลงมาเพราะตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงั
ไม่น่าห่วง  มี 4 สมรรถนะไดแ้ก่  1) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับ
กลุ่มครูทีสอนใน  Education Hub  2) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน Sister School  3) ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน
สาํหรับกลุ่มครูทีสอนใน ASEAN Focus School  และ 4) ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   

การประเมินความต้องการจําเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล   
ผลการวจิยั พบวา่ ไม่มี สมรรถนะ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา
เร่งด่วน เพราะตาํกวา่เกณฑแ์ละตอ้งปรับปรุง   แต่มีสมรรถนะ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีครู
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา ในลาํดบัรองลงมาเพราะตาํกวา่เกณฑแ์ต่ยงัไม่น่าห่วง  มี 2 สมรรถนะ
คือ 1) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน และ 2) คุณลกัษณะความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู 

สรุปไดว้า่ สมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนนนั ส่วนใหญ่เป็นสมรรถนะดา้นความรู้เรืองอาเซียนที เกียวกบัดา้นเศรษฐกิจ   ดา้นสังคม
และวฒันธรรม   และดา้นการเมืองและความมนัคง   ทงัของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 
ซึงเป็น 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน  รวมถึงการสร้างความตระหนกัของการเป็นพลเมือง
อาเซียนดว้ย  ซึงเป็นสมรรถนะทีครูมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา เพราะ สภาพปัจจุบนัของ
สังคมไทยนนั  ครูมีความรู้และความตระหนกัเกียวกบัอาเซียนนอ้ยมาก เมือเทียบกบัประเทศอืนๆ 
ในกลุ่มอาเซียน   ซึงสอดคลอ้งผลการวจิยัของ Dr. Eric C. Thompson จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติ
สิงคโปร์ และ  Dr.Chulanee Thianthai จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ทีไดเ้คยมีการสาํรวจทศันคติ
และการตระหนกัรู้เกียวกบัอาเซียนของประชาชนโดยมูลนิธิอาเซียน ซึงเก็บผลสาํรวจจาก
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นกัศึกษามหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ทงั  10 ประเทศ จาํนวน 2,170 คน เพือ
สาํรวจความตระหนกัรู้เกียวกบัอาเซียนของประชาชน ปรากฏวา่  มีประเด็นขอ้คาํถามเกียวกบัการ
ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นประชาชนในภูมิภาคอาเซียน พบวา่ มากทีสุดอนัดบัที 1 คือ
ประเทศลาว ในขณะทีประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัที 8  ประเด็นขอ้คาํถามเกียวกบัความคุน้เคยต่อ
การเป็นประชาชาติอาเซียนวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน  พบวา่ มากทีสุดอนัดบัที 1 คือประเทศเวยีดนาม 
ขณะทีประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัที 4  ประเด็นขอ้คาํถามเกียวกบัความตอ้งการเรียนรู้เกียวกบั
ประเทศอืนๆ นนั พบวา่ มากทีสุดอนัดบัที 1 คือประเทศลาว ในขณะทีประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัที 7  

ส่วนประเด็นขอ้คาํถามดา้นความรู้เกียวกบัธงอาเซียนวา่รู้จกัธงอาเซียนหรือไม่  พบวา่ มากทีสุด
อนัดบั คือประเทศบรูไน ในขณะทีประเทศไทยเป็นอนัดบัสุดทา้ย   และประเด็นขอ้คาํถามดา้น
ความรู้เกียวกบัการก่อตงัอาเซียนวา่ก่อตงัอาเซียนเมือปีใด   พบวา่ มากทีสุดอนัดบั 1 คือประเทศ
ลาว ในขณะทีประเทศไทยเป็นอนัดบัสุดทา้ย   (Thompson, Eric C. and Chulanee Thianthai, 2007: 

40-56)  จากผลการสาํรวจดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ สถานะของคนไทยในตอนนีกาํลงัอยูใ่นภาวะ
เขารู้เราแต่เราไม่รู้เขา หมายความวา่  ประเทศไทยมีความตระหนกัรู้ในเรืองอาเซียนทีดอ้ยกวา่
ประเทศอืน  จึงถือเป็นสิงสาํคญัทีผูมี้บทบาทในการพฒันาผูเ้รียนตอ้งมีการเร่งสร้างความตระหนกั
และความเขา้ใจ  รวมถึงปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนไทยสนใจในเรืองของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ ซึงเป็นภาระสาํคญัทีทุกฝ่ายตอ้งมีการกา้วเดินต่อไป  เพราะการเขา้สู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนอยา่งเตม็ตวั  นอกจากจะมีผลต่อการคา้ขายทางภูมิภาคแลว้ยงัหมายความวา่ทุกประเทศได้
หลอมรวมเป็นพลเมืองเดียวกนัภายใตก้รอบของขอ้ตกลงทีกาํหนด   ถา้หากไทยไม่ไดศึ้กษาหรือ
รู้เท่าทนัก็อาจเกิดผลต่อประเทศไดใ้นทา้ยทีสุดนนัเอง  มิฉะนนัประเทศเราจะไม่สามารถแข่งขนั
ในตลาดแรงงานอาเซียนได้   และนอกจากนียงัมีสมรรถนะทีครูจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา เพราะ
ตาํกวา่เกณฑ ์ไดแ้ก่ ทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ  ทกัษะการใชภ้าษาและ
การสือสารโดยใชภ้าษาอาเซียน  ทกัษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา  ทกัษะ
การใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ    ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรม
การเรียนรู้   ทกัษะการพฒันาหลกัสูตร   และคุณลกัษณะ ความเป็นผูมี้จิตวทิยาสาํหรับครู  ซึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รณกร  นนทย์ะโส (2556)  ทีไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะ
ครูสาํหรับการศึกษาขนัพืนฐานในอนาคต  (Teacher Characteristics’ Development for Basic 

Education Commission in the Next Decade) ไวว้า่  แนวทางการพฒันาคุณภาพครูประจาํการใน
อนาคต  ประกอบดว้ย  มีจิตวญิญาณของความเป็นครู  รักและศรัทธาในวชิาชีพครู  มีการเรียนรู้
ตลอดชีวติ  มีการวางแผนและร่วมงานกนัเป็นทีม  มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  มีทกัษะชีวติ  ทกัษะอาชีพ  ทกัษะการสือสาร  ทกัษะการวเิคราะห์  
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ทกัษะการแกปั้ญหา  มีวสิัยทศัน์ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มีความมุ่งมนัในการทาํงาน  มีความ
พร้อมทีจะปฏิบติังานและเป็นผูรู้้จริงในสิงทีสอน   

กล่าวโดยสรุปคือ ผลการวจิยัทีไดจ้ากการพฒันารูปแบบสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน นี ทีพฒันาไดนี้ สามารถใชเ้ป็นรูปแบสมรรถนะใหก้บั ครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในการพฒันาสมรรถนะตนเองใหมี้ความพร้อม เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน   และ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะครู เพือ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาได ้ จึงเป็นประโยชน์อยา่งยงิ ใหก้บัสถาบนัการศึกษาใน
การกาํหนดแนวทางการพฒันา สมรรถนะ ครูใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นการเตรียมความพร้อมทีจะขบัเคลือน
ใหส้ถานศึกษากา้วสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นระบบและมีทิศทางตามเป้าหมายทีวางไวไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้รียน องคก์รการศึกษา และประเทศชาติต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. การนาํรูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับ ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์นนั ควรนาํไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ  โดยมีขนัตอน
การนาํไปใชต้ามลาํดบั  ดงันี 1) ศึกษานโยบายการขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคม
อาเซียน  2) กาํหนดรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
และสมรรถนะครูทีคาดหวงั   3) สร้างแบบประเมินสมรรถนะครูและประเมินสมรรถนะครูตาม
สภาพจริง   4) ประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน   5) กาํหนดแนวทางการพฒันาสมรรถนะ ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  6) พฒันาสมรรถนะครูทีตาํกวา่
เกณฑที์คาดหวงัตามลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา   และ 7 ) ประเมินผลการพฒันา
สมรรถนะครู   แลว้ยอ้นกลบัไปพิจารณา การกาํหนดรูปแบบ สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน และสมรรถนะครูทีคาดหวงัตามขนัตอนที  2 ใหม่ เป็นระบบ
วงจรเพือใหเ้ป็นการพฒันาสมรรถนะทีเหมาะสมกบัความตอ้งจาํเป็นในการพฒันาของครู เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน อยา่งแทจ้ริง   ซึงผูว้จิยัไดน้าํเสนอขนัตอนการนาํไปใชเ้ป็น
แผนภาพไว ้ ดงัภาพที 5 ในหนา้ที 164 

2. ในการพฒันาสมรรถนะครูนนั ควรพฒันาตามลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะ  และ ในการพฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนนนัควรพฒันาทงัดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ซึงสามารถพฒันาไดห้ลายรูปแบบ เช่น การอบรม การประชุม สัมมนา การฟังคาํ
บรรยาย การเขา้ร่วมอบรมเชิง ปฏิบติั การ  การร่วมกิจกรรมต่างๆ  การศึกษาดูงานทงัในและ
ต่างประเทศ  เป็นตน้  แต่ควรเป็นการพฒันาทีมีการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะก่อน เพือพิจารณาวา่มีสมรรถนะใดบา้งทีมีความจาํเป็นจะตอ้งพฒันาเพือใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการพฒันา  ซึงสถาบนัทางการศึกษาต่างๆ สามารถใชผ้ลการวจิยัทีไดใ้นครังนี 
มาเป็น แนวทางในการพฒันาสมรรถนะ ครูได้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดยเลือกรูปแบบการพฒันาใหเ้หมาะสมกบั
การพฒันาดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีจาํเป็นตอ้งพฒันาตามลาํดบั
ความสาํคญัทีกล่าวไวใ้นสรุปผลการวจิยัขา้งตน้ โดยพิจารณาใหมี้ความเหมาะสมกบังบประมาณ  
สถานที และเวลาในการพฒันา 
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3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานควรมีการส่งเสริมใหมี้การนาํรูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนทีพฒันานีไปใชก้บัครูทงัใน
ระดบัชาติ  ระดบัองคก์ร และระดบับุคคล เพือวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา
สมรรถนะครู ซึงใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะครูทงัในระดบัชาติ  ระดบัองคก์ร และ
ระดบับุคคล เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนไดเ้หมาะสม 

4. ควรมีการกาํหนดหน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกบัและดูแลเกียวกบัสมรรถนะของครู
โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 1) หน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํหนดรูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับ ครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม อาเซียน 2) หน่วยงานทีมีหนา้ที ประเมิน
สมรรถนะครูตามสภาพจริง เป็นระยะๆ อยา่งต่อเนือง   3) หน่วยงานทีมีหนา้ทีพฒันาสมรรถนะครู
ทีเป็นระบบ และ 4) หน่วยงานทีมีหนา้ทีกาํกบั ติดตาม และประเมิน ผลการพฒันาสมรรถนะครู
อยา่งจริงจงัและเป็นระบบ   

5. ควรมีการสร้างแนวร่วมเครือข่ายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีก่อตงั
เป็นชมรมหรือสมาคมเพือแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งครู ทงัภายในประเทศและภายในกลุ่มอาเซียน 
ซึงสามารถพฒันาครูไดอ้ยา่งหลากหลาย  รวมทงัมีการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งพอเพียงใน
การพฒันาสมรรถนะครู และมีระบบยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูเก่งและดีทีชดัเจนเพือสร้างขวญักาํลงัใจ 

 
ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกียวกบัการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับบุคลากรใน
หน่วยงานอืนๆ เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

2. ควรมีการศึกษา เกียวกบัการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับ ครูเพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน โดยใชร้ะเบียบวธีิอืนๆ เช่น การวจิยัเชิงนโยบาย   การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  เป็นตน้ 

3. ควรมีการศึกษาเกียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

4. ควรมีการศึกษาเกีย วกบั ปัจจยัทีส่งเสริมใหภ้ารกิจเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนประสบความสาํเร็จ 
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชยั 
ตําแหน่ง อาจารยภ์าควชิานิเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

10. ดร.นภเรณู  สัจจรักษ ์ ธีระฐิติ  
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํภาควชิาสังคมศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และสือสารองคก์าร   
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผู้เชียวชาญทางด้านการเมืองและการปกครอง 

11. ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ 
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และบริหารวชิาการ   

อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ผู้เชียวชาญทางด้านศาสนา ภาษา และวฒันธรรม 

12. พระมหา ดร.ไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย (ปุณขนัธ์) 
ตําแหน่ง ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง วดัพระงาม   ต.พระปฐมเจดีย ์ จ.นครปฐม 

อาจารยห์ลกัสูตร วชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   

13. Dr. Imtiyaz Yusuf  
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศาสนศึกษา    

วทิยาลยัศาสนศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

14. รองศาสตราจารย ์ดร.โสภนา  ศรีจาํปา 
ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผู้เชียวชาญทางด้านเศรษฐกจิ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภเจตน์  จนัทร์สาสน์ 
ตําแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

16. ดร.นนทร์  วรพาณิชช์ 
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และบริหารวชิาการ   

อาจารยป์ระจาํภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผู้เชียวชาญทางด้านเทคโนโลยี 

17. ดร.สมพงศ ์ มาเบา้  
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอืวจิัย 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพเครืองมอืวจิัย 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชยั 
ตําแหน่ง อาจารยภ์าควชิานิเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลพร  สอนศรี  
ตําแหน่ง ภาควชิาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ผูเ้ชียวชาญการพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนและฟิลิปปินส์ศึกษา 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมโภชน์  อเนกสุข 
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตสาขาการวจิยัวดัผลและสถิติการศึกษา  

ภาควชิาวจิยัและจิตวทิยาประยกุต์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม  อินพรม  
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพฒันาคุณภาพ   

อาจารยป์ระจาํภาควชิาศึกษาศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล  

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุบผา  เมฆศรีทองคาํ 
ตําแหน่ง รองคณบดีดา้นวชิาการและวจิยั  

อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 
(การเกบ็ข้อมูลรอบท ี1) 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ 
เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
(เกบ็ข้อมูลรอบทหีนึง) 

 

 

ข้อมูลผู้วจัิย 
 นางกมลชนก  ภาคภูมิ     
 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  

อาจารย์ทปีรึกษางานวจัิย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์  
เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ

การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิย 
รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน   หมายถึง รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic Model)  โดยใชภ้าษาเป็นสือในการ
อธิบายสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและองคป์ระกอบของ
สมรรถนะที มีการจดักลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ ซึงเป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดย เกิดจากการนาํวสิัยทศัน์ 
(Vision)  พนัธกิจ (Mission)  หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมาพิจารณาในการจดั
กลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงคใ์นการปฏิบติังานแต่ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะ
ทีจาํเป็นและมีตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือครูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ แลว้จะทาํ
ใหค้รูสามารถปฏิบติังานในดา้นนนัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล   โดยมีการกาํหนด
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขึนพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ตามองคป์ระกอบของสมรรถนะในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และ
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงมีความหมายของคุณลกัษณะทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) ดา้นความรู้ ( Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  

ทงัในสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลทีไดรั้บ
จากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ดา้นทกัษะ ( Skills) หมายถึง การกระทาํ เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้
เกิดขึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา เป็นการต่อยอดจากความรู้
แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง  บทบาททีแสดงต่อสังคม 
(Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self Image) 

ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจาก
การสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล  

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  หมายถึง  การรวมตวักนัของกลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ  ซึงประกอบดว้ย  ประเทศไทย   บรูไนดารุสซาลาม   มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์   สิงคโปร์  อินโดนีเซีย   กมัพชูา  สหภาพพม่า   ลาว  และเวยีดนาม   โดยมีเป้าหมายของ
การรวมตวักนัเพือเพิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหวา่ง
ประเทศในทุกดา้น  รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ  ในระดบัโลกทีส่งผล
กระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน และไดมี้การลงนามรับรอง  “ร่างกฎบตัรอาเซียน ” (ASEAN Charter)  
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เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยูร่่วมกนัทีเนน้ความยดึมนัในหลกัการแห่งประชาธิปไตย  หลกันิติธรรม  
และธรรมาภิบาล  การเคารพและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน ทีจะนาํไปสู่
ความเป็นหนึงเดียว  ดงัคาํขวญัของอาเซียน ทีวา่ “หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึงประชาคม” 
(One Vision, One Identity, One Community) โดยประชาคมอาเซียน  ประกอบดว้ย  3 เสาหลกั 

(Three Pillars of ASEAN Community) คือ ประชาคมการเมืองและความมนัคงอาเซียน  (ASEAN 

Political and Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community - AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม  (ASEAN Socio-Cultural Community - 

ASCC) 

สถานศึกษาขันพนืฐาน   หมายถึง  โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบั
ประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  หรือระดบัมธัยมศึกษา  ในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่
ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ในภูมิภาค ( Education Hub) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ( ASEAN Focus School) และโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
(Spirit of ASEAN)   

โครงการพฒันา ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub)  
หมายถึง   โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ทีมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานในระดบัสากลใหส้ามารถรองรับนกัเรียน
ต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค   สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทงัหมด 14 

โรงเรียน  ซึงเป็นโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษา ทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมีชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบติังานใน
ประเทศไทย และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น   

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School) 
หมายถึง โครงการทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  เป็นแหล่งการเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีโรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการรวมทงัหมด 14 โรงเรียน  แบ่งออกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน และระดบั
มธัยมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน 
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โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  หมายถึง  โครงการ ที
ขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียน ทีเนน้ดา้นเทคโนโลย ีICT  เนน้พหุวฒันธรรมของประเทศอาเซียน  เนน้ภาษาองักฤษและ
ภาษาอาเซียน  เป็นโครงการทีจดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลซึง
ประกาศใหมี้การสนบัสนุนประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  โดยมี
โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 54 โรงเรียน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) Buffer School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย   มีจาํนวนทงัหมด 24 โรงเรียน   แบ่งออกเป็น 
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 14 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 โรงเรียน 

2) Sister School  หมายถึง โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และ
เป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 

ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน มีจาํนวนทงัหมด 30 

โรงเรียน  แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 15 
โรงเรียน 

คําชีแจงเกยีวกบัการวจัิย 
การวจิยั เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนั

พนืฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) 

โดยมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) ทีใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึงผูว้จิยัดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลสามรอบ ดงันี 

1. รอบทหีนึง   การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  ในการสัมภาษณ์ครังนี มีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยทีผูว้จิยัสร้างขึน เองจากการนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์ไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและขอ้มูลเกียวกบัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  นโยบายในการขบัเคลือน
สถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบัสมรรถนะของ
ครู มาสร้างเป็นขอ้คาํถาม แลว้นาํไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน การสัมภาษณ์ในการวจิยั
นีใชว้ธีิการบนัทึกเทป และจดบนัทึกการสัมภาษณ์ ซึงไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ชียวชาญ  โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบไม่ชีนาํและใชก้ารสรุปสะสมตลอดการสัมภาษณ์ ( Cumulative summarization 
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technique)  ซึงผูเ้ชียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมไดอ้ยา่งเตม็ทีเกียวกบั การกาํหนด
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

แลว้นาํคาํตอบทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล   
2. รอบทสีอง   การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในรอบทีสองนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แลว้ผูว้จิยันาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  แลว้นาํคาํตอบ
ทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) และ ค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม   

3. รอบทสีาม   การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบั
เดียวกบัแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการเพิมค่ามธัยฐาน ( Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง  พร้อมแสดงเครืองหมาย
คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน ทีตอบในรอบทีสอง ลงในแบบสอบถามรอบทีสาม เพือให้
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบแบบสอบถามในรอบที
สองไว ้ จากนนัผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น เพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะเปลียนความคิดเห็นใหม่  ถา้ผูเ้ชียวชาญยนืยนัคาํตอบ
เดิมแต่คาํตอบไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตพิสัยระหวา่ง ควอไทลก์็ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบขอ้คาํตอบเดิม  

แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ 

หลงัจากเก็บขอ้มูลสามรอบแลว้ผูว้จิยัจะดาํเนินการ คดัเลือกตวัชีวดัทีจาํเป็นของแต่ละ
สมรรถนะ  โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ เป็นตวัชีวดัทีมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 
3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile) ไม่เกิน 1.50   ตวัชีวดัทีผา่นเกณฑถื์อวา่
ผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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คําชีแจงในการสัมภาษณ์ 
การวจิยัในครังนี เป็นการเก็บขอ้มูลรอบทีหนึงของการวจิยัทีใชเ้ทคนิค EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) ซึงเป็นการสอบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  
จาํนวน 17 คน เกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

ในการกาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ผูว้จิยักาํหนดเป็นผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน ซึงไดม้าจาก
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ชียวชาญ ดงันี  

1) เป็นผูที้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึนไป 

2) เป็นผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
3) เป็นผูที้มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนและมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานเกียวกบัการขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และเพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครอบคลุม จึงกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลจากหลายสาขา ดงันี 

1) ผูเ้ชียวชาญทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการวางแผนและกาํหนดนโยบายดา้นการศึกษา 
- ระดบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จาํนวน 1 คน  

- ระดบัเขตพืนทีการศึกษา จาํนวน 1 คน  

- ระดบัสถานศึกษา จาํนวน 2 คน 
2) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นบริหารการศึกษาและวจิยัการศึกษา จาํนวน 3 คน  

3) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน 3 คน  

4) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการเมืองและการปกครอง จาํนวน 1 คน 

5) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นศาสนา ภาษา และวฒันธรรม จาํนวน 3 คน  

6) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจ จาํนวน 2 คน 

7) ผูเ้ชียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน 1 คน 

ในการนี ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกท่านเป็นผูเ้ชียวชาญเพือใหข้อ้มูลในการวจิยั จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากท่าน ไดโ้ปรดสละเวลาตอบขอ้คาํถามและใหข้อ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ท่าน  ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในครังนีจะนาํไปวเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นแบบสอบถามใน
การเก็บขอ้มูลรอบทีสองต่อไป ซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการนาํเสนอรูปแบบ สมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  (ผู้เชียวชาญ) 

ชือ-สกุล ……………………………………………………………………………....... 

วฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ...................................................................................................  

 จากสถาบนัการศึกษา........................................................................................  

 ระดบัปริญญาโท  ...................................................................................................  

 จากสถาบนัการศึกษา........................................................................................  

 ระดบัปริญญาเอก  ..................................................................................................  

 จากสถาบนัการศึกษา........................................................................................  

ตาํแหน่ง ………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………....... 
 

สถานทีทาํงาน ………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………....... 
 

วนัทีสัมภาษณ์ …………………..………………………………………….…………………… 
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ข้อคําถามในการสัมภาษณ์ 

1. ในการเตรียมความพร้อมเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
1.1 ท่านคิดวา่ การกาํหนดสมรรถนะในคุณลกัษณะ ด้านความรู้ (Knowledge) ทีจาํเป็น

สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ควรประกอบดว้ย
สมรรถนะในดา้นใดบา้ง   และสมรรถนะในแต่ละดา้นควรประกอบดว้ย ตวัชีวดัเชิงพฤติกรรม
อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 
(ทีเกียวขอ้งกบั  วชิาชีพครู  การศึกษา  สังคม  ศาสนา  วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ
การปกครอง เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

1.2 ท่านคิดวา่ การกาํหนด สมรรถนะ ในคุณลกัษณะ ด้านทกัษะ ( Skills) ทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ควรประกอบดว้ย
สมรรถนะ ดา้นใดบา้ง  และสมรรถนะในแต่ละดา้นควรประกอบดว้ย ตวัชีวดัเชิงพฤติกรรม 
อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ได ้ (ทีเกียวขอ้งกบั  วชิาชีพครู  การศึกษา  สังคม  ศาสนา  วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ
การปกครอง เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 



436 

 

1.3 ท่านคิดวา่ การกาํหนดสมรรถนะใน ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที
จาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ควร
ประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นใดบา้ง  และสมรรถนะในแต่ละดา้นควรประกอบดว้ยตวัชีวดัเชิง
พฤติกรรม อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ พร้อม ทีจะรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนได้  (ทีเกียวขอ้งกบั  วชิาชีพครู  การศึกษา  สังคม  ศาสนา  เศรษฐกิจ  และ
วฒันธรรม  การเมืองและการปกครอง เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

1.4 นอกเหนือจากสมรรถนะดา้นความรู้ (Knowledge)  ดา้นทกัษะ (Skills) และดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ดงักล่าวแลว้ ท่านคิดวา่ ยงัมีสมรรถนะ ดา้นอืนๆ (Others) อีก
หรือไม่ทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับ การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   และ
ถา้มีสมรรถนะดา้นอืนๆ อีก ท่านคิดวา่ ควรประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นใดอีกบา้ง  เพราะเหตุใด   
(ทีเกียวขอ้งกบั  วชิาชีพครู  การศึกษา  สังคม  ศาสนา  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม  การเมืองและ
การปกครอง เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2. ในปัจจุบนั หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการทีมีส่วนเกียวขอ้งในการกาํหนดสมรรถนะ
ของครูไทย ประกอบดว้ย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  

1) สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกั งานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผูก้าํหนดมาตรฐาน
วชิาชีพทางการศึกษาสาํหรับผูที้จะเขา้สู่วชิาชีพครู  
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2) สถาบนัพฒันา ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) เป็นผูจ้ดัทาํ
แบบประเมินสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษา  เพือใหค้รูและ บุคลากรทางการศึกษา ใช้
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทงัใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัใกลชิ้ดประเมิน 

3) สาํนกังาน คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

เป็นผู ้กาํหนดมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวทิยะฐานะของผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา  
4) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) เป็นผูด้าํเนินการ ประเมิน

สมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ซึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโ้ครงการ
ไทยเขม็แขง็ ในเรืองของการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ : กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพ
เพือการพฒันาครูรายบุคคล  

จากการกาํหนดสมรรถนะของครูไทยจาก 4 หน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยั
สังเคราะห์สมรรถนะของครูไทยได ้13 ดา้น ดงันี 

2.1 สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร 

2) ความสามารถในการนาํหลกัสูตรไปใชไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
3) ความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถิน 

4) ความสามารถในการปรับปรุงหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร 

5) ความสามารถในการประเมินหลกัสูตรสถานทงัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 
จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  

เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการพฒันาหลกัสูตร
พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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2.2 สมรรถนะด้าน การจัดการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาทีสอน 

2) ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 

3) ความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ทงัภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4) ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

5) ความสามารถ ในการจดัทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ อยา่งสอดคลอ้งและเป็น
ระบบ 

6) ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้าน การจัดการเรียนรู้  
เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะ ดา้นการจดัการเรียนรู้
พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.3 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชันเรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ทีส่งเสริมความสุขและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน  
2) ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และ

ประจาํวชิา  
3) ความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล และแกปั้ญหาของนกัเรียน ประจาํ ชนัเรียน  

และประจาํวชิา 
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จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้าน การบริหารจัดการ
ชันเรียน  เป็น สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนหรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการชนัเรียนพร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.4 สมรรถนะด้านการใช้ภาษาและการสือสาร   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย  

เพือการสือความหมายในชีวติประจาํวนั 
2) ความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน

ภาษาองักฤษเพือการสือความหมายในชีวติประจาํวนั 

3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใช้
ภาษาไทย 

4) ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใชภ้าษาไทย 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้านการใช้ภาษา และการ
สือสาร  เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนหรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมี
การปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการใชภ้าษาและ
การสือสารพร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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2.5 สมรรถนะด้านการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

2) ความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

3) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

4) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

5) ความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้าน การพฒันา
คุณลกัษณะผู้เรียน เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการ
พฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนพร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.6 สมรรถนะด้าน การใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการเลือกใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมผูเ้รียน 

2) ความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูลและเรียนรู้สิงต่างๆ ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

3) ความสามารถในการผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่ สมรรถนะด้านการใช้สือ นวตักรรม  
และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของ
สมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
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สมรรถนะดา้น การใช้ สือ นวตักรรม  และ เทคโนโลยสีารสนเท ศ พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนได ้

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.7 สมรรถนะด้าน การวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลหลากหลาย

เหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

2) ความสามารถในการสร้างและนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

3) ความสามารถในการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพจริง 

4) ความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดั
เรียนรู้ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้าน การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา   เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของ
สมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา  พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.8 สมรรถนะด้านการวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาของผูเ้รียนเพือวางแผนการ

วจิยัในชนัเรียน 
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2) ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการ
แกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

3) ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบวธีิวจิยั   
4) ความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

5) ความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือพฒันาผูเ้รียนและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 

6) ความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้าน การวจัิย ทาง
การศึกษา  เป็นสมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนหรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการ
วจิยัทางการศึกษาพร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.9 สมรรถนะด้านภาวะผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) แสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสม 

2) ความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

3) ความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเอง กระตุน้ผูอื้นใหมี้
การเรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพือการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

4) ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบติังานของตนเองและการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษา 

5) ความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะ ด้านภาวะผู้นํา ครู เป็น
สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํครูพร้อมที
จะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.10 สมรรถนะด้านการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

2) การยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 

3) ความเตม็ใจในการใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงานใน
การปฏิบติังานและแกปั้ญหาในการทาํงาน 

4) ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของตนเอง 
5) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย 

6) ความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาท
หนา้ทีของตนเอง 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้านการทาํงานเป็นทมี  
เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการทาํงานเป็นทีม
พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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2.11 สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาคน้ควา้ความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 

2) ความสามารถในการเลือกสรรวธีิการพฒันาตนเองและพฒันางานได้
เหมาะสม 

3) ความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

4) ความสามารถการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันาตนเองและพฒันา
งาน 

5) ความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการ
พฒันาตนเองและพฒันางาน 

6) ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะ ด้านการพฒันาตนเอง
และวชิาชีพ  เป็นสมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนหรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพพร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.12 สมรรถนะด้านจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 

2) ความสามารถในการช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของ
ตนเอง 

3) ความสามารถในการส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

4) ความสามารถในการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
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5) ความสามารถในการแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

6) ความสามารถในการดูแล แกไ้ข หรือป้องกนัปัญหาทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้านจิตวทิยาสําหรับครู  
เป็นสมรรถนะทจํีาเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นจิตวทิยาสาํหรับครู
พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2.13 สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 

2) การมีวนิยัและรับผดิชอบในวชิาชีพ 

3) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

4) การดาํรงชีวติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานะของตนเอง  

5) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ทงักาย วาจา และจิตใจ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  เป็นสมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของ
สมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนได ้

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานไดก้าํหนดคุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคม
อาเซียน ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ดงันี  

1) ด้านความรู้ 
1.1) มีความรู้เกียวกบัประเทศอาเซียนในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม  
1.2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน   

2) ด้านทกัษะ/กระบวนการ  
2.1) ทกัษะพืนฐาน 

2.1.1) สือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2 ภาษา (ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศใน
อาเซียนอีก อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

2.1.2) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์ 

2.1.3) มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ  

2.1.4) มีความสามารถในการทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้น   

2.2) ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบทางสังคม  

2.2.1) เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม  

2.2.2) มีภาวะผูน้าํ  
2.2.3) เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาํเพือนาํไปสู่การเปลียนแปลง  

2.3) ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตน  

2.3.1) เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั  

2.3.2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลียนเรียนรู้  

2.3.3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีวธีิคิดอยา่ง
ถูกตอ้ง  

2.3.4) มีความสามารถในการจดัการ/ ควบคุมตนเอง  

3) ด้านเจตคติ 
3.1) มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน  
3.2) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน  

3.3) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน  

3.4) มีวถีิชีวติประชาธิปไตย ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล สันติวธีิ/สันติธรรม  

3.5) ยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา   

3.6) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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จากขอ้มูลการกาํหนดคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ดงักล่าว ท่านคิดวา่ ครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ควรจาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นใดเพิมเติม อีกหรือไม่ อยา่งไร และควร
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะอะไรบา้งทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นนี  เพือรองรับ การกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

4. สาํนกัเลขาธิการอาเซียนไดจ้ดัทาํ หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ Asean Curriculum 

Sourcebook โดยจะกาํหนดใหเ้ป็นหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานของเด็กไทย ซึง มีกรอบการ
เรียนรู้ร่วมกนั  5 เรืองหลกั  คือ  1) ความรู้เกียวกบัอาเซียน  (Knowing ASEAN)  2) การเห็นคุณค่า
ความเป็นหนึงและความหลากหลาย (Valuing and Diversity)  3) การเชือมโยงโลกและทอ้งถิน 
(Connecting Global and Local)  4) การส่งเสริมความเสมอภาคและความยติุธรรม (Promoting 

Equity and Justice)  และ 5) การทาํงานร่วมกนัเพืออนาคตทียงัยนื  (Work Together a sustainable 

Future) ซึงขณะนี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) กาํลงัใหผู้ที้ เกียวขอ้ง
ดาํเนินการวางหลกัสูตรสาํหรับเด็กไทย โดยหลงัจากนีจะมีการนาํหลกัสูตรของแต่ละประเทศทงั 10 

ชาติสมาชิกอาเซียนมาดูในภาพรวมอีกครัง เพือใหเ้ด็กไทยและพลเมืองอาเซียนไดเ้รียนรู้สิงที
คลา้ยกนัและมีคุณลกัษณะเฉพาะในความเป็นอาเซียน   

จากขอ้มูลดงักล่าว ท่านคิดวา่ จากกรอบการเรียนรู้ 5 เรือง ของหลกัสูตรแกนแกนกลาง
อาเซียนนี  ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานควรจาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นใดเพิมเติมอีกหรือไม่ 
อยา่งไร และควรกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะอะไรบา้งทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นนี เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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ความคิดเห็นอนื  ๆ
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................. 

 

 

ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี 

       นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
                    ผูว้จิยั 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 
(การเกบ็ข้อมูลรอบท ี2) 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญในการวจิัย 
เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
(การเกบ็ข้อมูลรอบทสีอง) 

 
 

ข้อมูลผู้วจัิย 
 นางกมลชนก  ภาคภูมิ     
 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  
อาจารย์ทปีรึกษางานวจัิย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษา สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
 
วตัถุประสงค์ของการสอบถามความคิดเห็น 

เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 



451 

 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิย 
รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน   หมายถึง  รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic Model)  โดยใชภ้าษาเป็นสือในการ
อธิบายสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและองคป์ระกอบของ
สมรรถนะที มีการจดักลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ ซึงเป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดย เกิดจากการนาํวสิัยทศัน์ 
(Vision)  พนัธกิจ (Mission)  หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมาพิจารณาในการจดั
กลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงคใ์นการปฏิบติังานแต่ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะ
ทีจาํเป็นและมีตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือครูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ แลว้จะทาํ
ใหค้รูสามารถปฏิบติังานในดา้นนนัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล   โดยมีการกาํหนด
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขึนพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ตามองคป์ระกอบของสมรรถนะในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และ
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงมีความหมายของคุณลกัษณะทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) ดา้นความรู้ ( Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  

ทงัในสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลทีไดรั้บ
จากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ดา้นทกัษะ ( Skills) หมายถึง การกระทาํ เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้
เกิดขึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา เป็นการต่อยอดจากความรู้
แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง  บทบาททีแสดงต่อสังคม 
(Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self Image) 

ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจาก
การสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล  

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  หมายถึง  การรวมตวักนัของกลุ่ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน  10 ประเทศ  ซึงประกอบดว้ย  ประเทศไทย   บรูไนดารุสซาลาม   มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์   สิงคโปร์  อินโดนีเซีย   กมัพชูา  สหภาพพม่า   ลาว  และเวยีดนาม   โดยมีเป้าหมายของ
การรวมตวักนัเพือเพิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหวา่ง
ประเทศในทุกดา้น  รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ  ในระดบัโลกทีส่งผล
กระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน และไดมี้การลงนามรับรอง  “ร่างกฎบตัรอาเซียน ” (ASEAN Charter)  
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เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยูร่่วมกนัทีเนน้ความยดึมนัในหลกัการแห่งประชาธิปไตย  หลกันิติธรรม  
และธรรมาภิบาล  การเคารพและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน ทีจะนาํไปสู่
ความเป็นหนึงเดียว  ดงัคาํขวญัของอาเซียน ทีวา่ “หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึงประชาคม” 
(One Vision, One Identity, One Community)โดยประชาคมอาเซียน  ประกอบดว้ย  3 เสาหลกั 

(Three Pillars of ASEAN Community) คือ ประชาคมการเมืองและความมนัคงอาเซียน  (ASEAN 

Political and Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community - AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม  (ASEAN Socio-Cultural Community - 

ASCC) 

สถานศึกษาขันพนืฐาน   หมายถึง  โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบั
ประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  หรือระดบัมธัยมศึกษา  ในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่
ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ในภูมิภาค ( Education Hub)  โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ( ASEAN Focus School) และโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
(Spirit of ASEAN)  ซึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Buffer School  และ Sister School   

โครงการพฒันา ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub)  
หมายถึง   โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ทีมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานในระดบัสากลใหส้ามารถรองรับนกัเรียน
ต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค อาเซียน   สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทงัหมด 14 

โรงเรียน  ซึงเป็นโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษา ทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมีชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบติังานใน
ประเทศไทย และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น   

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School) 
หมายถึง โครงการทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  เป็นแหล่งการเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีโรงเรียนทีเขา้ร่วม
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โครงการรวมทงัหมด 14 โรงเรียน  แบ่งออกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน และระดบั
มธัยมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน 

โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  หมายถึง  โครงการ ที
ขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียน  เป็นโครงการทีจดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลซึง
ประกาศใหมี้การสนบัสนุนประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน กาํหนดใหมี้
การปฏิรูปการศึกษาทงัระบบ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริม
การเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาคในอาเซียน เพือใหป้ระเทศไทยมีความ
พร้อมในการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน และเป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนทีมีประสิทธิภาพ ซึง
มีโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 54 โรงเรียน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) Buffer School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย   มีจาํนวนทงัหมด 24 โรงเรียน   แบ่งออกเป็น 
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 14 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 โรงเรียน 

2) Sister School  หมายถึง โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และ
เป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 

ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน มีจาํนวนทงัหมด 30 

โรงเรียน  แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 15 
โรงเรียน 

คําชีแจงเกยีวกบัการวจัิย 
การวจิยั เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนั

พนืฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) 

โดยมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) ทีใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึงผูว้จิยัดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลสามรอบ ดงันี 

1. รอบทหีนึง   การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  ในการสัมภาษณ์ครังนี มีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยทีผูว้จิยัสร้างขึน เองจากการนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์ไดจ้าก
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การศึกษาเอกสารและขอ้มูลเกียวกบัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  นโยบายในการขบัเคลือน
สถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบัสมรรถนะของ
ครู มาสร้างเป็นขอ้คาํถาม แลว้นาํไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน การสัมภาษณ์ในการวจิยั
นีใชว้ธีิการบนัทึกเทป และจดบนัทึกการสัมภาษณ์ ซึงไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ชียวชาญ  โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบไม่ชีนาํและใชก้ารสรุปสะสมตลอดการสัมภาษณ์ ( Cumulative summarization 

technique)  ซึงผูเ้ชียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมไดอ้ยา่งเตม็ทีเกียวกบั การกาํหนด
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

แลว้นาํคาํตอบทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ซึงสรุปได้ เป็นสมรรถนะดา้นความรู้  
สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  รวมทงัหมด 30 สมรรถนะ  182 

ตวัชีวดั  ดงันี  

สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ     38  ตวัชีวดั 

 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ   108  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  มี      4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั 

2. รอบทสีอง   การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสองนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แลว้ผูว้จิยันาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  แลว้นาํคาํตอบ
ทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) และ ค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม   

3. รอบทสีาม   การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบั
เดียวกบัแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการเพิมค่ามธัยฐาน ( Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง  พร้อมแสดงเครืองหมาย
คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน ทีตอบในรอบทีสอง ลงในแบบสอบถามรอบทีสาม เพือให้
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบแบบสอบถามในรอบที
สองไว ้ จากนนัผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น เพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะเปลียนความคิดเห็นใหม่  ถา้ผูเ้ชียวชาญยนืยนัคาํตอบ
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เดิมแต่คาํตอบไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตพิสัยระหวา่ง ควอไทลก์็ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบขอ้คาํตอบเดิม  

แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ 

หลงัจากเก็บขอ้มูลสามรอบแลว้ ผูว้จิยัจะดาํเนินการ คดัเลือกตวัชีวดัทีจาํเป็นของแต่ละ
สมรรถนะ  โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ เป็นตวัชีวดัทีมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 
3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile) ไม่เกิน 1.50   ตวัชีวดัทีผา่นเกณฑถื์อวา่
ผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

การวจิยัในครังนีไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลรอบทีหนึงเรียบร้อยแลว้ ขณะนีอยูใ่นระหวา่ง
การเก็บขอ้มูลรอบทีสองซึงเป็นการสอบถามคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ และเอกสารฉบบันีเป็น
แบบสอบถาม ซึงเป็นการเก็บขอ้มูลรอบทีสองของการวจิยัทีใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research)  

ในการนี ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ไดโ้ปรดสละเวลาตอบแบบสอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน  และหลงัจากตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้ ขอความ
กรุณาส่ง เอกสารกลบัคืนผูว้จิยั โดยส่งไปตามทีอยูด่า้นหนา้ซองจดหมายทีไดแ้นบมาพร้อม
แบบสอบถามฉบบันี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในครังนีจะนาํไปวเิคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลรอบทีสามต่อไป  ซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อ
การนาํเสนอรูปแบบ สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน   
 

                                                                                        ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
                                                                                                     นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

         ผูว้จิยั 

คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามทงัหมดแบ่งออกเป็น  2 ตอน  ดงันี 

ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเติมคาํตอบ 
ตอนท ี2 ขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

ตอนท ี3  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
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ตอนท ี1   ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ขออนุญาตนาํขอ้มูลบนัทึกลงในงานวจิยั) 

ชือ-สกุล ……………………………………………………………………………....... 

เพศ   ชาย              หญิง 

ระยะเวลาของการมีประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา (เศษตงัแต่
หกเดือนขึนไปนบัเป็นหนึงปี)   

  ตาํกวา่ 10 ปี 

  10 ปี – 19 ปี 

  20 ปี – 29 ปี 

  30 ปี ขึนไป 

ท่านเป็นผูมี้ความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัใด 
 มากทีสุด            
 มาก                
 ปานกลาง          
 นอ้ย           
 นอ้ยทีสุด 

ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการขบัเคลือนการศึกษาเพือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ตอนท ี2    ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบบันีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น

สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ ประชาคมอาเซียน  ซึงเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) โดยกาํหนดค่าของคะแนนแต่ละระดบั ไวด้งันี 

5  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมากทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครู
มีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอื้นได้ 

4  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมาก   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง 

3  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัปานกลาง   ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ไดโ้ดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

2  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ย   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ยทีสุด   ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบติั
หรือเกิดผลงานได ้

 

โปรดใหค้ะแนนโดยทาํเครืองหมาย ลงในแบบสอบถามทีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านวา่ ในการเตรียมความพร้อม ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ ประชาคม
อาเซียนนนั ตวัชีวดัต่อไปนีเป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัใด 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

1. สมรรถนะด้านความรู้      
1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ

เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน      
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบั
วชิาทีสอน 

     

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย      
1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

การเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย      

2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชน ของ
ประเทศไทย 

     

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย      
1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

เศรษฐกจิ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

     

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย      
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย      
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศ
ไทย 

     

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย      
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา      
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคม
และวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย      
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย      
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย      
4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทย      
5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย      
6) มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ไทย      

1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน      
1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน      
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน       
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน      
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 
     

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความ
มันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

     

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก   หรือสิทธิมนุษยชน  ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

     

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน      
5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

     

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัชาติพนัธ์ุของประเทศในกลุ่มอาเซียน      
2) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
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ลา
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มา
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3) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน      
6) มีความรู้เกียวกบัประวติั ศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
การเมืองและความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้
ใหผู้เ้รียน 

     

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

     

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม 
ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ให้
ผูเ้รียน 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก
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มา
กที
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2. สมรรถนะด้านทกัษะ 
     

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร 
     

2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

     

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 

     

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ใชภ้าษาไทยในการสือสาร 

     

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 
2 กลุ่ม คือ 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
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ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

     

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     



464 

 

สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

     

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูที สอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

     

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนที เป็นศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีอยู่ติดชายแดน
กบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  กมัพูชา  
และมาเลเซีย (Buffer  school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

     

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับครูที สอนในโรงเรียนทอียู่ในพนืทอีนืๆ ที
ไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 
ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย 
และบรูไน (Sister School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

     

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

     

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

     

2) มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์  (Computer) 

เบืองตน้ 
     

3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

     

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

     

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

     

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออฟไลน์ (Offline)  

     

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออนไลน์ (Online) 
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9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้      
2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง      
2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
อาเซียน 

     

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถิน 

     

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

     

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 

     

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร      

2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้และ จัด
กจิกรรมการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

     

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของ
ผูเ้รียน 

     

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามที
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

     

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม การเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 

     

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

     

2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของ
นกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และประจาํวชิา  อยา่งเป็นระบบ
เพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

     

3) มีความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

     

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและ
ภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 
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2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียน 

     

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

     

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของ
ชาติ  ศรัทธา ในหลกัศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

     

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน      
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บั
ผูเ้รียน 

     

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บั
ผูเ้รียน 

     

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน 

     

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ย
ใหก้บัผูเ้รียน 

     

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน
เพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

     

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 
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11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของไทย
ดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 

     

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

     

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความ
เป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

     

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

     

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

     

16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

     

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

     

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ 
รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  
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2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลทีเหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

     

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง 

     

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใช้
ในการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

     

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจัิย
ทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
ความเหมือนและ ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยใน
ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 

     

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอ
ทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
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3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผูเ้รียนเพือวางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

     

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

     

5) มีความสามารถในการ นาํผลการวจิยั ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ 

     

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

     

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

     

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

     

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

     

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง
ตนเองและกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

     

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
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5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้

     

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้ง
กบักิจกรรมอาเซียนศึกษา 

     

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา 

     

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

     

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใน
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

     

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

     

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

     

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที
ของตนเอง 
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2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลง
ของทีมงาน 

     

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

     

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

     

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

     

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

     

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงาน
ไดอ้ยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม 

     

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน
ของทีม 

     

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  
     

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู      
2) มีวนิยัในตนเอง      
3) มีความซือสัตยสุ์จริต      
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู      
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของ
วชิาชีพครู 

     

6) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู      
7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู      
8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน 

     

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ      

3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน      
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ผูเ้รียนซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

     

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

     

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน 

     

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

     

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย      
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย      
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 

นอ้
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3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย      
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตที
ยงัยนื 

     

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

     

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย        
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม      
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม 
และสามคัคีธรรม) 

     

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอื้น 

     

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี       
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่      
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และ
สังคมของไทย  

     

3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน      
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน      
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน      
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

1 2 3 4 5 
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5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศภายในกลุ่มอาเซียน 

     

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

     

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

     

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการ
นบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

     

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกใน
ภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

     

10) มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
ความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 

     

ตอนท ี3  ข้อเสนอแนะเพมิเติม  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 

 

ลงชือ.........................................................                              ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
         (.......................................................)                                             นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

                             ผูเ้ชียวชาญ                                                                               ผูว้จิยั 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 
(การเกบ็ข้อมูลรอบท ี3) 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญในการวจิัย 

เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
(การเกบ็ข้อมูลรอบทสีาม) 

 
 

ข้อมูลผู้วจิัย 
 นางกมลชนก  ภาคภูมิ     
 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  

อาจารย์ทปีรึกษางานวจิัย 
 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ 

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือศึกษา สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามสภาพปัจจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

วตัถุประสงค์ของการสอบถามความคิดเห็น 
เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวจิัย 
รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   หมายถึง รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic 

Model)  โดยใชภ้าษาเป็นสือในการอธิบาย สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและองคป์ระกอบของสมรรถนะที มีการจดักลุ่ม
เป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ ซึงเป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดย เกิดจากการนาํ
วสิัยทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission)  หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมาพิจารณาในการจดักลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงคใ์นการปฏิบตัิงานแต่
ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะทีจาํเป็นและมีตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือครูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ แลว้จะทาํใหค้รู
สามารถปฏิบตัิงานในดา้นนนัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล  โดยมีการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขึนพืนฐานเพือ
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รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ตามองคป์ระกอบของสมรรถนะในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงมี
ความหมายของคุณลกัษณะทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) ดา้นความรู้ ( Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  ทงัในสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลทีไดร้ับจากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ดา้นทกัษะ (Skills) หมายถึง การกระทาํ เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนใหเ้กิดขึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบตัิใหเ้กิดทกัษะ
นนัขึนมา เป็นการต่อยอดจากความรู้แลว้นาํไปสู่การปฏิบตัิ 

3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง บทบาททีแสดงต่อสังคม (Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์
ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self Image) ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจากการสะสมหรือก่อตวัมา
จากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล  

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  หมายถึง  การรวมตวักนัของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  ซึงประกอบดว้ย  ราชอาณาจกัร
ไทย  บรูไนดารุสซาลาม   มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   ราชกาณาจกัรกมัพชูา   สหภาพพม่า   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม   โดยมีเป้าหมายของการรวมตวักนัเพือเพิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนั
ของอาเซียนในเวทีระหวา่งประเทศในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ แรงงาน บริการและการลงทุน ทีสามารถเคลือนยา้ยระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเสรีภายในปี พ.ศ. 
2558  รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ  ในระดบัโลกทีส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน   และได้มีการลงนามรับรอง   “ร่างกฎบตัร
อาเซียน” (ASEAN Charter)  เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยูร่่วมกนัทีเนน้ความยดึมนัในหลกัการแห่งประชาธิปไตย  หลกันิติธรรม  และธรรมาภิบาล   การเคารพ
และการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน ทีจะนาํไปสู่ความเป็นหนึงเดียว  ดงัคาํขวญัของอาเซียน ทีวา่ “หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึง
ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) โดยประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย  3 เสาหลกั (Three Pillars of ASEAN Community) คือ 
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ประชาคมการเมืองและความมนัคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community - AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 
 

สถานศึกษาขันพนืฐาน   หมายถึง  โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  หรือระดบั
มธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ โรงเรียนที
เขา้ร่วม โครงการพฒันา ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ( Education Hub) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Focus School) และโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Buffer 

School  และ Sister School   
 

โครงการพฒันาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub)  หมายถึง   โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ทีมีความพร้อมในการบริหารจดัการและการเรียนการ
สอนใหม้ีมาตรฐานในระดบัสากลใหส้ามารถรองรับนกัเรียนต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค   สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทงัหมด 14 โรงเรียน  ซึงเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมี
ชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบตัิงานในประเทศไทย และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น   

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School) หมายถึง โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มี
วตัถุประสงคเ์พือพฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  เป็นแหล่งการ
เรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 14 โรงเรียน   แบ่งออกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน 
และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน 
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โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  หมายถึง  โครงการทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาให้
โรงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ อาเซียน เป็นโครงการทีจดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลซึงประกาศใหม้ีการสนบัสนุนประเทศ
ไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน กาํหนดใหม้ีการปฏิรูปการศึกษาทงัระบบ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การ
ส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาคในอาเซียน เพือใหป้ระเทศไทยมีความพร้อมในการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน และเป็น
สมาชิกของประเทศอาเซียนทีมีประสิทธิภาพ ซึงมีโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 54 โรงเรียน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) Buffer School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดร้ับคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนที
อยูต่ิดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย  มีจาํนวนทงัหมด 24 โรงเรียน  แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา 
จาํนวน 14 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 โรงเรียน 

2) Sister School  หมายถึง โรงเรียนทีไดร้ับคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยู่
ในพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน มีจาํนวนทงัหมด 30 โรงเรียน   แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา 
จาํนวน 15 โรงเรียน 

คําชีแจงเกยีวกบัการวจิัย 
การวจิยั เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการวจิยั

แบบผสมผสาน (Mixed methods) โดยมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ทีใชเ้ทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ซึงผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลสามรอบ ดงันี 

1. รอบทหีนึง  การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  ในการสัมภาษณ์ครังนี มีการสร้างแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยทีผูว้จิยัสร้างขึน เอง
จากการนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและขอ้มูล เกียวกบัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  นโยบายในการขบัเคลือนสถานศึกษาขนัพืนฐาน
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ในประชาคมอาเซียน   แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบั สมรรถนะของครู มาสร้างเป็นขอ้คาํถาม แลว้นาํไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน การ
สัมภาษณ์ในการวจิยันีใชว้ธิีการบนัทึกเทป และจดบนัทึกการสัมภาษณ์ ซึงไดร้ับความยนิยอมจากผูเ้ชียวชาญ  โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่ชีนาํและใชก้าร
สรุปสะสมตลอดการสัมภาษณ์ ( Cumulative summarization technique)  ซึงผูเ้ชียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมไดอ้ยา่งเตม็ทีเกียวกบั การกาํหนด
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน แลว้นาํคาํตอบทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ซึงสรุป 

ไดเ้ป็นสมรรถนะดา้นความรู้  สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล รวมทงัหมด 30 สมรรถนะ  182 ตวัชีวดั  ดงันี  

 สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ      38  ตวัชีวดั 

 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ    108  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี      4  สมรรถนะ      36  ตวัชีวดั 

2. รอบทสีอง  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้าง
ขึนเอง โดยนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์และสังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แลว้ผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  
พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   แลว้นาํ
คาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) ค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range) และค่าเฉลียเลข
คณิต (Mean) ของแต่ละขอ้คาํถาม   

3. รอบทสีาม  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้าง
ขึนเอง โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัเดียวกบัแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการ เพิมค่ามธัยฐาน ( Median)  และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile 

range) ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง  พร้อมแสดงเครืองหมายคาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน ทีตอบในรอบทีสอง ลงในแบบสอบถาม
รอบทีสาม เพือใหผู้เ้ชียวชาญแต่ละคนไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบแบบสอบถามในรอบทีสองไว ้ จากนนัผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญ
จาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะเปลียนความคิดเห็นใหม่  ถา้ผูเ้ชียวชาญยนืยนัคาํตอบเดิมแต่



 

487 

คาํตอบไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตพิสัยระหวา่ง ควอไทลก์็ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบขอ้คาํตอบเดิม  แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามมา
วเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) ค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) และค่าเฉลียเลขคณิต ( Mean)  ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ 

หลงัจากเก็บขอ้มูลสามรอบแลว้ ผูว้จิยัจะดาํเนินการ คดัเลือกตวัชีวดัทีจาํเป็นของแต่ละสมรรถนะ  โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ เป็น
ตวัชีวดั ทีมีความจาํเป็นสาํหรับครู ในระดบัมากและมากทีสุดโดยมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile 

range) ไม่เกิน 1.50 ตวัชีวดัทีผา่นเกณฑถ์ือวา่ผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน มีความคิดเห็น สอดคลอ้งกนัวา่  เป็นตวัชีวดั ของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

การวจิยัในครังนีไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลรอบทีหนึงและรอบทีสองเรียบร้อยแลว้  ขณะนีอยูใ่นระหวา่งการเก็บขอ้มูลรอบทีสามซึงเป็นการ
สอบถามคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ และเอกสารฉบบันีเป็นแบบสอบถาม ซึงเป็นการเก็บขอ้มูลรอบทีสามของการวจิยัทีใชเ้ทคนิค EDFR  

ในการนี ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ไดโ้ปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของท่าน และหลงัจาก
ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้ ขอความกรุณาส่งเอกสารกลบัคืนผูว้จิยั โดยส่งไปตามทีอยูด่า้นหนา้ซองจดหมายทีไดแ้นบมาพร้อมแบบสอบถามฉบบันี  ขอ้มูล
ทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในครังนีจะนาํไปวเิคราะห์และดาํเนินการ คดัเลือกตวัชีวดัโดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ เป็นตวัชีวดัทีมีค่ามธัยฐาน 
(Median) ตงัแต่ 3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile range (Q3 – Q1 )) ไม่เกิน 1.50 ซึงถือวา่เป็นตวัชีวดัทีผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน มีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่  เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  ซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการนาํเสนอรูปแบบ สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

                                                                                                                                                                                      ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 

                                                                                                                                                                                                    นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

                                                                                                        ผูว้จิยั 
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คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามรอบทีสามนีเป็นแบบสอบถามความ คิดเห็นเกียวกบัรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็นฉบบัเดียวกบัแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการ เพิมค่ามธัยฐาน ( Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range) 
ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญทีตอบในรอบทีสอง พร้อมแสดงคาํตอบเดิมของผูเ้ชียวชาญทีตอบในรอบทีสอง ลงใน
แบบสอบถามรอบทีสามเพือใหผู้เ้ชียวชาญไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีไดต้อบแบบสอบถามในรอบทีสองไวพ้ิจารณา และตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นรอบทีสามอีกครังเพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะเปลียนความคิดเห็นใหม่   

แบบสอบถามนี มีการกาํหนดความหมายของตวัอกัษรและเครืองหมายทีใช ้ดงันี 

Q1 หมายถึง  ควอไทลท์ี 1 ซึงเป็นค่าของขอ้มูลทีมีจาํนวนขอ้มูลทีมีค่าตาํกวา่ Q1 อยู ่25 % ทีคาํนวณไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบที 2  
Q3 หมายถึง   ควอไทลท์ี 3 ซึงเป็นค่าของขอ้มูลทีมีจาํนวนขอ้มูลทีมีค่าตาํกวา่ Q1 อยู ่75 % ทีคาํนวณไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบที 2  
Mdn    หมายถึง  ค่ามธัยฐาน ซึงเป็นค่าของขอ้มูลทีอยูต่รงกลางทีคาํนวณไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบที 2 
คาํตอบเดิม  ( * )    หมายถึง  คะแนนคาํตอบเดิมของผูเ้ชียวชาญทีตอบในแบบสอบถามในรอบทีสองเกียวกบัระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู 

คาํตอบใหม่ ( )  หมายถึง  คะแนนคาํตอบใหม่ของผูเ้ชียวชาญทีตอบในแบบสอบถามในรอบทีสามเกียวกบัระดบัสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครู  
โดยผูเ้ชียวชาญไดเ้ห็นค่ามธัยฐาน (Mdn) และขอบเขตพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Q1 – Q3) ทีวเิคราะห์ไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบทีสองแลว้ 

และกาํหนดค่าของคะแนนแต่ละระดบัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ดงันี 
5 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมากทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํให้

ครูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอ้ืน และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอ้ืนได้ 
4 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัมาก   ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รู

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตนเอง 
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3 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัปานกลาง   ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํให้
ครูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดโ้ดยตอ้งมีผูอ้ืนแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

2 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ย   ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รู
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดโ้ดยตอ้งมีผูอ้ืนแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1 หมายถึง เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบันอ้ยทีสุด   ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ไม่
เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบตัิหรือเกิดผลงานได ้

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

ก. ทกัษะด้านกฬีา  ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่           
1) มีความสามารถในการเล่นกีฬากลางแจง้อยา่งนอ้ย 1 
ประเภท 3 4 4 4   * 

 
 

 - 

2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดา้นกีฬาให้
ผูเ้รียน 2 3 3 4  *  

 
 

 ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

ครูไม่จาํเป็นตอ้งมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ดา้นกีฬา 

3) มีความสามารถในการจดักิจกรรมการแข่งขนัระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 2 2 2 3  

 

*     - 
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จากตัวอย่างการตอบในข้อ ก.  
1. ตวัชีวดัที 1) มีค่ามธัยฐาน (Mdn) เท่ากบั 4  มีขอบเขตพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Q1 – Q3) เท่ากบั 4 – 4  คาํตอบเดิมของท่านในรอบทีสองเท่ากบั 3 และ

ท่านตอ้งการเปลียนแปลงคาํตอบเป็น 4 ซึงเป็นคาํตอบทีอยูใ่นขอบเขตพิสัยระหวา่งควอไทล ์ ท่านไม่ตอ้งใหเ้หตุผลในการเปลียนแปลงคาํตอบ 

2. ตวัชีวดัที 2) มีค่ามธัยฐาน (Mdn) เท่ากบั 3  มีขอบเขตพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Q1 – Q3) เท่ากบั 3 – 4  คาํตอบเดิมของท่านในรอบทีสองเท่ากบั 2 และ
ท่านตอ้งการยนืยนัคาํตอบเป็น 2 เหมือนเดิม ซึงเป็นคําตอบทไีม่ได้อยู่ในขอบเขตพสิัยระหว่างควอไทล์ ท่านต้องให้เหตุผลในการตอบ 

3. ตวัชีวดัที 3) มีค่ามธัยฐาน (Mdn) เท่ากบั 2  มีขอบเขตพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Q1 – Q3) เท่ากบั 2 – 3  คาํตอบเดิมของท่านในรอบทีสองเท่ากบั 2 และ
ท่านตอ้งการยนืยนัคาํตอบเป็น 2 เหมือนเดิม ซึงเป็นคาํตอบทีอยูใ่นขอบเขตพิสัยระหวา่งควอไทล ์ ท่านไม่ตอ้งใหเ้หตุผลในการเปลียนแปลงคาํตอบ 

 
ตอนท ี1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

ชือ-สกุล   ......................................................  ตําแน่ง   ................................................................................................................................................ 
สถานทีทาํงาน ...........................................................................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................................................................  
 
ตอนท ี2 ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 

โปรดใหค้ะแนนโดยทาํเครืองหมาย ลงในแบบสอบถามทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านวา่ ในการเตรียมความพร้อมครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนนนั ตวัชีวดัต่อไปนีเป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในระดบัใด ซึงท่านสามารถยนืยนัคาํตอบเดิม หรืออาจจะเปลียนความ
คิดเห็นใหม่  และกรุณาเขียนเหตุผลกาํ กบัในกรณีทีคาํตอบ ทีท่านตอบ อยูน่อก ขอบเขต พิสัย ระหวา่งควอไทล ์( Interquartile range)   ทงันีไม่ตอ้งเขียน
เหตุผลกาํกบัในกรณี ทีคาํตอบ ทีท่านตอบ อยู่ในขอบเขต พิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range)   
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สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะด้านความรู้           
1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ

เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน  5 5 5       
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบั
วชิาทีสอน  4 4 5 

      

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย           
1.2.1 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมือง

และความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย  4 4 5       
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย  4 3.5 4.5 

      

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย  4 3 5       
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สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

1.2.2 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกจิ  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  
    

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย  4 4 4       
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  4 4 4.5       
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศ
ไทย 

 4 4 4 
      

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย  4 4 4       
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยส์ินทางปัญญา  4 3 4       

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคม
และวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย  5 4 5       
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย  5 4 5       
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย  5 4 5       
4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทย  4 3 5       
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สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย  5 4 5       
6) มีความรู้เกียวกบัประวตัิศาสตร์ไทย  3 3 4       

1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน           
1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่     
      

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน  4 4 5       
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน   4 4 5       
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน  4 4 5       
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 
 4 4 4 

      

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความ
มันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  4 3.5 4 

      



 

494 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  4 4 4 

      

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชน  ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน   4 3.5 4.5 

      

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  4 3 5 

      

1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน  4 4 4       
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  4 4 4.5 

      

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  4 4 4.5 

      

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน  4 4 4       



 

495 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน  4 4 5 

      

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบัชาติพนัธุ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  4 3 5       
2) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  4 4 5 

      

3) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  4 4 5 

      

4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือ ศาสนาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

 3 3 4 
      

5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  4 4 5       
6) มีความรู้เกียวกบัประวตัิ ศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  3 3 4 

      



 

496 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นการเมือง
และความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

 4 4 5 

      

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

 4 4 5 

      

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม 
ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมความรู้ใหผู้เ้รียน 

 4 4 4 

      



 

497 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2. สมรรถนะด้านทกัษะ     
      

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร           
2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้

ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  5 4 5 

      

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

 5 4 5 
      

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย  5 4 5 

      

4) มีความสามารถเขียนเอกสารวชิาการโดยใชภ้าษาไทย  5 4 5       
5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ใชภ้าษาไทยในการสือสาร  5 4 5 

      



 

498 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

    

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

 5 5 5 
      

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  5 5 5 

      

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  5 5 5 

      



 

499 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  5 5 5 

      

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ  5 5 5 

      

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  5 4 5 

      

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

 4 4 5 
      

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  4 4 5 

      



 

500 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  4 4 4.5 

      

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ  3 3 4.5 

      

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

    

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูที สอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      



 

501 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  
 4 3 4 

      

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 4 3 4 

      

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 3 3 4 
      

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 
 3 3 4 

      

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 3 3 4 

      



 

502 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนที เป็นศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 4 3 4 

      

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 4 3 4 

      

3) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านภาษาอาเซียน เพือ
การสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 3 3 4 

      



 

503 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 3 3 4 

      

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาในอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 3 3 4 

      

ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีอยู่ติดชายแดน
กบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  กมัพูชา  
และมาเลเซีย (Buffer  school) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 4 3.5 5 

      



 

504 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 4 3.5 5 

      

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 
 3 3 4 

      

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 
 3 3 4 

      

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาในอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 3 2.5 4 

      



 

505 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทีอยู่ในพนืทอีนืๆ 
ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์
กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 
5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย 
และบรูไน (Sister School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 4 3 4 

      

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 4 3 4 

      



 

506 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 3 3 4 

      

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
 3 3 4 

      

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาในอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

 3 2.5 4 

      

2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถในการใชส้ือและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 5 4 5 

      



 

507 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้  5 4 5       

3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

 5 4 5 

      

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์  4 4 5 

      

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)   5 4 5 

      

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 4 4 5 

      



 

508 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ 
(Offline)  

 4 4 5 

      

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ 
(Online) 

 4 4 5 

      

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชส้ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ  4 4 5 

      

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้     
      

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง  5 4 5       
2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
อาเซียน  4 4 5 

      



 

509 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถิน  4 3.5 5 

      

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหม้ีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

 4 4 5 

      

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร  4 4 5 

      

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร  4 3.5 5       

2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้และ จัด
กจิกรรมการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  5 4 5 

      



 

510 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้   4 4 5 

      

3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน  4 4 5 

      

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของ
ผูเ้รียน 

 5 4 5 

      

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามที
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ  5 4 5 

      

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม การเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 

 5 4 5 

      



 

511 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

 4 4 5 

      

2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของ
นกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และประจาํวชิา  อยา่งเป็นระบบ
เพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

 4 4 5 

      

3) มีความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกป้ัญหาของ
ผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา  4 4 5 

      

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและ
ภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

 4 4 4.5 

      



 

512 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียน 

 5 4 5 
      

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน  5 4 5 

      

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของ
ชาติ  ศรัทธา ในหลกัศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ใหก้บัผูเ้รียน 

 5 4 5 

      

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน  5 4 5       
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บั
ผูเ้รียน  5 4 5 

      

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บั
ผูเ้รียน 

 5 5 5 
      



 

513 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน  5 5 5 

      

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ย
ใหก้บัผูเ้รียน  5 4 5 

      

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน
เพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื  5 4 5 

      

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน  5 4 5 

      

11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ้ืน ชุมชน และสังคม 

 5 4.5 5 

      

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ืน 

 5 4 5 
      



 

514 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความ
เป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

 4 4 5 
      

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

 4 4 5 
      

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 4 4 5 

      

16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

 5 4 5 

      

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

 5 4 5 

      



 

515 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ 
รู้จกัใชว้ธิีแกป้ัญหาอยา่งสันติวธิี/สันติธรรม  

 5 4 5 
      

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถในการออกแบบวธิีการวดัและประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 5 4 5 
      

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลไดเ้หมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

 4 4 5 
      

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง 

 5 4 5 
      

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

 5 4 5 

      



 

516 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจิัย
ทางการศึกษา  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
ความเหมือนและความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยในขอ้มูล 
ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ อาเซียน
และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็นประโยชน์ต่อการ
นาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

 4 4 5 

      

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอ
ทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

 4 4 5 

      

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผูเ้รียนเพือวางแผนแกป้ัญหาในชนัเรียน  4 4 5 

      



 

517 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน  4 4 5 

      

5) มีความสามารถในการ นาํ ผลการวจิยั ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้  4 4 5 

      

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้  4 4 5 

      

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองค์
ความรู้ใหม่  4 4 5 

      

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ้ืน
ในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

 4 4 4.5 

      



 

518 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ้ืน
ในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
พฒันาวชิาชีพ 

 4 3 4 

      

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง
ตนเองและกระตุน้ผูอ้ืนใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

 4 4 5 

      

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบตัิงานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา  4 4 5 

      

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้

 4 4 5 
      

6) มีความสามารถในการปฏิบตัิตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมอาเซียนศึกษา  4 3.5 4 

      

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา  4 4 5 

      



 

519 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ  5 4 5 

      

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใน
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ  5 4 5 

      

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอ้ืนทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

 4 4 5 

      

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัผูอ้ืนทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

 4 4 5 

      



 

520 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที
ของตนเอง  5 4.5 5 

      

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืนและยอมรับขอ้ตกลง
ของทีมงาน  5 4 5 

      

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบตัิงานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

 5 4 5 
      

4) มีความสามารถในการปฏิบตัิตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง  5 4 5 

      

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอ้ืนทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

 4 4 5 

      



 

521 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอ้ืนทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน  4 4 5 

      

7) มีความสามารถในการแกป้ัญหาการทาํงานของทีมงาน
ไดอ้ยา่งสันติวธิี/สันติธรรม  4 4 5 

      

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน
ของทีม  4 4 5 

      

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล      
      

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

      

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู  5 5 5       
2) มีวนิยัในตนเอง  5 5 5       



 

522 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

3) มีความซือสัตยส์ุจริต  5 5 5       
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู  5 5 5       
5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของ
วชิาชีพครู 

 5 5 5 
      

6) ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู  5 5 5       
7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู  5 5 5       
8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน  5 4 5 

      

9) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ  5 5 5       
3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน  5 4 5       
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน
ซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่างวฒันธรรม ต่าง
ศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

 5 4 5 

      



 

523 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง  5 4 5 

      

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน  4 4 5 

      

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกป้ัญหาแก่ผูเ้รียน  4 4 5 

      

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย  5 3.5 5       
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย  5 3.5 5       
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย  5 3.5 5       
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมเพืออนาคตทียงัยนื  5 4 5       
5) ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

 5 4 5 
      

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย    5 4 5       



 

524 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม  5 4 5       
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม 
และสามคัคีธรรม)  5 4 5 

      

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผูอ้ืน  5 4 5       
10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี   5 4 5       
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่  5 4 5       
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ้ืน ชุมชน และ
สังคมของไทย  

 5 4 5 

      

3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

      

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน  4 4 5       
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน  4 3.5 5       
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน  4 3.5 5       



 

525 

สมรรถนะและตัวชีวดั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (รอบทีสอง) 
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ (รอบทีสาม) 
เหตุผลในการตอบรอบทีสาม 

(กรณีทีคาํตอบไม่ได้อยูใ่นขอบเขต  

พิสยัระหวา่ง ควอไทล ์Q1กบั Q3) 

ระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู (คาํตอบใหม่) 

คาํตอบเดมิ Mdn 

กลุ่ม 
Q1 

กลุ่ม 
Q3 

กลุ่ม 1 2 3 4 5 

4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน  4 4 5 

      

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศภายในกลุ่มอาเซียน  4 4 5 

      

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน  4 3.5 5 

      

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน  5 4 5 

      

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการ
นบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน  5 4 5 

      

9) เป็นผูท้ีมีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกใน
ภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน  4 3.5 5 

      

10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
ความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื  4 3.5 5 
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รูปแบบประเมนิสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน   หมายถึง รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic Model) โดยใชภ้าษาเป็นสือในการ
อธิบาย รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน   เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและองคป์ระกอบของสมรรถนะที มีการจดั
กลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ ซึงเป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะทีพึงประสงค์
และมีตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือครูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ แลว้จะทาํใหค้รู
สามารถปฏิบติังานในดา้นนนัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล  โดยมีการกาํหนดรูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขึนพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

ตามองคป์ระกอบของสมรรถนะในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงมีความหมายของคุณลกัษณะทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) ดา้นความรู้ ( Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  

ทงัในสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลทีไดรั้บ
จากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ดา้นทกัษะ (Skills) หมายถึง การกระทาํ เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้
เกิดขึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา เป็นการต่อยอดจากความรู้
แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง  บทบาททีแสดงต่อสังคม 
(Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self image) 

ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจาก
การสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล 

รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้ว
สู่ประชาคมอาเซียน นีพฒันาโดยใช้การวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) โดยมีทงัแบบวจิยั
เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ทีใชเ้ทคนิค 
EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)  โดยผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลสามรอบ  ซึงพบวา่  
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
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อาเซียน ประกอบดว้ย สมรรถนะในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่  สมรรถนะดา้นความรู้  สมรรถนะ
ดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล   จาํนวน 30 สมรรถนะ  168 ตวัชีวดั  ดงันี  

 สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ     33  ตวัชีวดั 

 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ     99  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี      4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั 

และผูว้จิยันาํค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) ของระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ทีไดจ้าก
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบทีสามมากาํหนดเป็นระดบั สมรรถนะครูทีคาดหวงัเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนไว ้ โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูลไว ้ดงันี 

4.50 – 5.00  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในระดบัมากทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอื้นได้ 

3.50 – 4.49  เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในระดบัมาก ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้ความ
เขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

2.50 – 3.49  หมายถึง  เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในระดบัปานกลาง ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

1.50 – 2.49  หมายถึง  เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในระดบันอ้ย ซึงเป็นระดบัทีครูมีความรู้
ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดโ้ดยตอ้ง
มีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1.00 – 1.49  หมายถึง  เป็นสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในระดบันอ้ยทีสุด ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบติัหรือเกิด
ผลงานได ้

โดยมีรายละเอียดของรูปแบบ สมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับ ครูเพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน ดงันี 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
1.  สมรรถนะด้านความรู้    
1.1  ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและเนือหาสาระ
วชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่+ 

   

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน 5.00 0.000 มากทีสุด 

2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบัวชิาที
สอน 

4.48 0.382 มาก 

รวม 4.74 0.191 มากทสุีด 
1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย       

1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย 4.40 0.606 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย 4.47 0.582 มาก 

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 

รวม 4.47 0.604 มาก 
1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกจิ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.92 0.230 มากทีสุด 

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศไทย 4.71 0.360 มากทีสุด 

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 

5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา 4.78 0.340 มากทีสุด 

รวม 4.72 0.389 มากทีสุด 

1.2.3  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคมและวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย 4.47 0.582 มาก 

3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย 4.71 0.470 มากทีสุด 

4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 

รวม 4.58 0.546 มากทสุีด 
1.3  ความรู้เกยีวกบัอาเซียน       

1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน 4.29 0.470 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน  4.53 0.624 มากทีสุด 

3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน 4.59 0.507 มากทีสุด 

4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 
4.88 0.332 มากทีสุด 

รวม 4.57 0.483 มากทสุีด 
1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความมันคงของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

4.06 0.429 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.29 0.470 มาก 

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชน  ของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

4.39 0.600 มาก 

4) มีความรู้เกียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.29 0.470 มาก 

รวม 4.26 0.539 มาก 
1.3.3  ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.39 0.600 มาก 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.88 0.332 มากทีสุด 

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.76 0.437 มากทีสุด 

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.53 0.624 มากทีสุด 

5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.71 0.470 มากทีสุด 

รวม 4.65 0.493 มากทีสุด 

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.48 0.493 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.48 0.493 มาก 

3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4.36 0.562 มาก 

รวม 4.44 0.516 มาก 
1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของต่างประเทศนอก
กลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นการเมืองและ
ความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํ
ของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.35 0.606 มาก 

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นเศรษฐกิจของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือ
เสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.80 0.470 มากทีสุด 

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม ศาสนา 
และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็นประเทศ
ผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 

รวม 4.56 0.567 มากทสุีด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 

2. สมรรถนะด้านทกัษะ 
   

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร    

2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

   

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดูภาษาไทย
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้
ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

4.94 0.243 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 

4.88 0.332 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทยในการสือสาร 

4.82 0.243 มากทีสุด 

รวม 4.93 0.164 มากทสุีด 
2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้

ภาษาองักฤษ 
กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษา

ภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ 

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ
สําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

5.00 0.000 มากทีสุด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.94 0.243 มากทีสุด 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.88 0.332 มากทีสุด 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.82 0.243 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้
ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

4.71 0.588 มากทีสุด 

รวม 4.87 0.281 มากทสุีด 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ
สําหรับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.88 0.332 มากทีสุด 

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.71 0.588 มากทีสุด 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.41 0.618 มาก 

4) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษเพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั 

4.29 0.470 มาก 

รวม 4.57 0.502 มากทสุีด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา

อาเซียน  
กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใชภ้าษา

อาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 4 กลุ่ม คือ 

      

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนในโรงเรียนทเีข้าร่วมโครงการพฒันาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.41 0.618 มาก 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.41 0.618 มาก 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.29 0.470 มาก 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.12 0.781 มาก 

รวม 4.31 0.685 มาก 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนที เป็นศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน  
(ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.29 0.470 มาก 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.29 0.470 มาก 

รวม 4.29 0.470 มาก 

ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน
สําหรับกลุ่มครู ทีสอนใน โรงเรียนที อยู่ติดชายแดนกบัสมาชิก
อาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  กมัพูชา  และมาเลเซีย  
(Buffer  school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.82 0.529 มากทีสุด 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.71 0.588 มากทีสุด 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.41 0.618 มาก 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.35 0.493 มาก 

รวม 4.57 0.557 มากทสุีด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษาอาเซียน

สําหรับครูที สอนใน โรงเรียน ทอียู่ในพนืทอีนืๆ ทไีม่ติดชายแดน 
และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียน
ทไีม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม 
สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

4.35 0.493 มาก 

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน เพือการ
สือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

4.12 0.781 มาก 

รวม 4.24 0.637 มาก 

2.2  ทกัษะการใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทางการศึกษาใน
การจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้ 4.82 0.243 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตสือ 4.65 0.493 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสารหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

4.65 0.493 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และ
รู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีไดสื้บคน้และ
เรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.53 0.514 มากทีสุด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียน
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออฟไลน์ (Offline)  

4.53 0.514 มากทีสุด 

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือแลกเปลียน
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบออนไลน์ (Online) 

4.47 0.514 มาก 

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.47 0.514 มาก 

รวม 4.59 0.477 มากทสุีด 

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
      

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง 4.53 0.514 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน 4.53 0.514 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถิน 

4.35 0.606 มาก 

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามาบูรณาการกบั
หลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความเหมาะสมต่อสภาพสังคม
และความเจริญดา้นต่างๆ ของกลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

4.35 0.606 มาก 

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 

4.53 0.514 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 4.41 0.618 มาก 

รวม 4.45 0.562 มาก 
2.3.2 ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิา
ต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.71 0.588 มากทีสุด 
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2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิา
ต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4.41 0.618 มาก 

3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวชิาที
สอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

4.41 0.507 มาก 

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ ตามทีได้
ออกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

4.71 0.470 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการ จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัโดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

4.82 0.243 มากทีสุด 

รวม 4.62 0.487 มากทสุีด 

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมีการบูรณาการความรู้
เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

4.65 0.493 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียน
ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา อยา่งเป็นระบบเพือนาํขอ้มูลไปใช้
ในการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

4.35 0.493 มาก 

3) มีความสามารถในการกาํกบั ดูแล และแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือ
ป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและภยัทีอาจจะ
เกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

4.41 0.618 มาก 

รวม 4.49 0.530 มาก 
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2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 4.71 0.588 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผูเ้รียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของชาติ  
ศรัทธาในหลกัศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตั ริย์
ใหก้บัผูเ้รียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 4.94 0.243 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บัผูเ้รียน 4.82 0.393 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บัผูเ้รียน 4.94 0.243 มากทีสุด 

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบใหก้บัผูเ้รียน 4.82 0.529 มากทีสุด 

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ยใหก้บั
ผูเ้รียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียนเพือดาํรง
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

4.41 0.712 มาก 

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง
ใหก้บัผูเ้รียน 

4.41 0.712 มาก 

11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิตสาธารณะโดย
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่
ผูอื้น ชุมชน และสังคม 

4.94 0.243 มากทีสุด 

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิประโยชน์
ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

4.71 0.470 มากทีสุด 

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความเป็น
อาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

4.82 0.243 มากทีสุด 
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14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียนเห็น
คุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของพลเมือง
อาเซียน 

4.65 0.606 มากทีสุด 

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหผู้เ้รียน เห็น
คุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

4.41 0.507 มาก 

16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพ
และยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรม 

4.53 0.514 มากทีสุด 

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียนเคารพ
และยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือศาสนา 

4.59 0.507 มากทีสุด 

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ รู้จกัใช้
วธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  

4.59 0.507 มากทีสุด 

รวม 4.67 0.492 มากทสุีด 

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.47 0.514 มาก 

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลที
เหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

4.65 0.493 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไปใชไ้ด้
ตามสภาพจริง 

4.76 0.562 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาการจดัเรียนรู้ 

4.65 0.493 มากทีสุด 

รวม 4.63 0.516 มากทสุีด 
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2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงความ
เหมือนและ ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยในขอ้มูล ข่าวสาร 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายใน และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือ
เป็นประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอทางเลือก
ใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิดวเิคราะห์เชิง
เปรียบเทียบ 

4.47 0.514 มาก 

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาผูเ้รียนเพือ
วางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

4.76 0.562 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็น
ประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

4.35 0.493 มาก 

5) มีความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 4.76 0.562 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

4.59 0.507 มากทีสุด 

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

รวม 4.57 0.524 มากทีสุด 

2.5 ทกัษะการเป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวง
การศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันา
วชิาชีพ 

4.76 0.562 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นในวง
การศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

4.59 0.507 มากทีสุด 
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3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเอง
และกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันาผูเ้รียน 
สถานศึกษา และวชิาชีพ 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบติังานของ
ตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

4.41 0.712 มาก 

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนตาม
เป้าหมายทีวางแผนไว ้

4.82 0.393 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

4.41 0.712 มาก 

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวงการศึกษา 4.59 0.507 มากทีสุด 

รวม 4.59 0.558 มากทสุีด 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพือ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.76 0.562 มากทีสุด 

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.65 0.493 มากทีสุด 

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือใน
การแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.47 0.514 มาก 

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพือการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4.47 0.514 มาก 

รวม 4.59 0.521 มากทสุีด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของ
ตนเอง 

4.65 0.493 มากทีสุด 

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลงของ
ทีมงาน 

4.59 0.507 มากทีสุด 

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

4.53 0.514 มากทีสุด 

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

4.53 0.514 มากทีสุด 

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนในสถานการณ์ที
หลากหลาย 

4.65 0.493 มากทีสุด 

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.53 0.514 มากทีสุด 

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงานไดอ้ยา่ง
สันติวธีิ/สันติธรรม 

4.59 0.507 มากทีสุด 

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงานของทีม 4.47 0.514 มาก 

รวม 4.57 0.507 มากทสุีด 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  
   

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

   

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู 4.71 0.470 มากทีสุด 

2) มีวนิยัในตนเอง 4.65 0.493 มากทีสุด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
3) มีความซือสัตยสุ์จริต 4.88 0.332 มากทีสุด 

4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู 4.71 0.470 มากทีสุด 

5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของวชิาชีพครู 4.65 0.493 มากทีสุด 

6) มีความเมตตากรุณา เป็นกลัยาณมิตรต่อผูเ้รียน  เพือนร่วมงาน 
และผูรั้บบริการปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
วชิาชีพครู 

4.88 0.332 มากทีสุด 

7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู 4.65 0.493 มากทีสุด 

8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดเ้หมาะสมกบั
สถานะทางเศรษฐกิจของตน 

4.35 0.493 มาก 

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ 4.65 0.493 มากทีสุด 

รวม 4.68 0.452 มากทสุีด 

3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

      

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 4.65 0.493 มากทีสุด 

2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนซึงมา
จากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา หรือ
ต่างเชือชาติ 

4.59 0.507 มากทีสุด 

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาได้
ตามศกัยภาพของตนเอง 

4.59 0.507 มากทีสุด 

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียน 

4.35 0.493 มาก 

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการแกปั้ญหา
แก่ผูเ้รียน 

4.35 0.493 มาก 

รวม 4.51 0.499 มากทสุีด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย 4.71 0.470 มากทีสุด 

2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 4.53 0.624 มากทีสุด 

3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 4.59 0.507 มากทีสุด 

4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตทียงัยนื 4.65 0.493 มากทีสุด 

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 

4.59 0.507 มากทีสุด 

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย   4.59 0.507 มากทีสุด 

7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม 4.65 0.493 มากทีสุด 

8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม และ
สามคัคีธรรม) 

4.41 0.507 มาก 

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 4.35 0.493 มาก 

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  4.65 0.493 มากทีสุด 

11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่ 4.59 0.507 มากทีสุด 

12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของไทย 

4.41 0.507 มาก 

รวม 4.56 0.509 มากทสุีด 
3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
      

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 4.65 0.493 มากทีสุด 

2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน 4.35 0.493 มาก 

3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน 4.41 0.507 มาก 

4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความแตกต่างของ
พลเมืองอาเซียน 

4.53 0.624 มากทีสุด 

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของประเทศ
ภายในกลุ่มอาเซียน 

4.59 0.507 มากทีสุด 
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สมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับสมรรถนะครูทคีาดหวงั 

x  
 

SD แปลผล 
6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

4.12 0.681 มาก 

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทางวฒันธรรม
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.53 0.524 มากทีสุด 

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบัถือ
ศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

4.12 0.581 มาก 

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกในภาพรวม
เพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

4.12 0.481 มาก 

10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา ความเป็น
อาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 

4.06 0.448 มาก 

รวม 4.35 0.534 มาก 
 

 

การนํารูปแบบสมรรถนะไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะครู 
การนาํรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการ

กา้วสู่ประชาคมอาเซียน ทีไดพ้ฒันาตามกระบวนการวจิยั  ดงักล่าวขา้งตน้ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ในการพฒันาสมรรถนะครูนนั สามารถนาํไปใชไ้ดท้งัระดบับุคคล และระดบัองคก์ร และควร
นาํไปใชเ้พือใหส้อดคลอ้งกบัตามความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูของแต่ละคน 
และแต่ละองคก์ร อยา่งเป็นระบบ  ซึงสรุปขนัตอนของการนาํ รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับ
ครูไปใชเ้พือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ผนภาพต่อไปนี 
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แผนภาพแสดงขนัตอนการนํารูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครูไปใช้ 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ศึกษานโยบายการขบัเคลือน 

สถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน 

สร้างแบบประเมินสมรรถนะครู 

และ 

ประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 

 

กาํหนดรูปแบบสมรรถนะ 

ทีจาํเป็นสาํหรับครู 

เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

และสมรรถนะครูทีคาดหวงั 

กาํหนดแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 

ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาสมรรถนะครู 

เพือรองรับการกา้วสู่ 

ประชาคมอาเซียน 

ประเมินความตอ้งการจาํเป็น 

ในการพฒันาสมรรถนะครูเพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 

พฒันาสมรรถนะครู 

ทีตาํกวา่เกณฑที์คาดหวงั 

ตามลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น 

ในการพฒันา 

ประเมินผล 

การพฒันาสมรรถนะครู 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

แบบประเมนิสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครูเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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แบบประเมนิสมรรถนะครูตามสภาพจริง  
ในการวจิัย 

เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ข้อมูลผู้วจัิย 
 นางกมลชนก  ภาคภูมิ     
 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  

อาจารย์ทปีรึกษางานวจัิย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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วตัถุประสงค์ของการประเมินสมรรถนะครู  
เพือประเมินสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง และนาํขอ้มูลมา

วเิคราะห์ เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิย 
รูปแบบสมรรถนะทจํีาเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขันพนืฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน   หมายถึง  รูปแบบเชิงขอ้ความ ( Semantic Model)  โดยใชภ้าษาเป็นสือในการ
อธิบายสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู  เพือใหเ้ห็นโครงสร้างของแนวคิดและองคป์ระกอบของ
สมรรถนะที มีการจดักลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ในดา้นต่างๆ ซึงเป็นสมรรถนะที จาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  โดย เกิดจากการนาํวสิัยทศัน์ 
(Vision)  พนัธกิจ (Mission)  หรือแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) ขององคก์รมาพิจารณาในการจดั
กลุ่มสมรรถนะทีพึงประสงคใ์นการปฏิบติังานแต่ละดา้น  ซึงแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมรรถนะ
ทีจาํเป็นและมีตวัชีวดัของแต่ละสมรรถนะกาํกบัไว ้ และเมือครูมีสมรรถนะในดา้นนนัๆ แลว้จะทาํ
ใหค้รูสามารถปฏิบติังานในดา้นนนัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิผล   โดยมีการกาํหนด
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขึนพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน ตามองคป์ระกอบของสมรรถนะในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ และ
ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซึงมีความหมายของคุณลกัษณะทงั 3 ดา้น ดงันี 

1) ดา้นความรู้ ( Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือสิงทีถูกสังสมมาจากการศึกษา  

ทงัในสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลทีไดรั้บ
จากการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบัผูรู้้ 

2) ดา้นทกัษะ ( Skills) หมายถึง การกระทาํ เป็นสิงทีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้
เกิดขึน โดยจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพือฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะนนัขึนมา เป็นการต่อยอดจากความรู้
แลว้นาํไปสู่การปฏิบติั 

3) ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง  บทบาททีแสดงต่อสังคม 
(Social Role)  อุปนิสัย (Trait)  แรงจูงใจ (Motive) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีมีต่อตนเอง (Self Image) 

ไดแ้ก่ ค่านิยม (Value) และ ทศันคติ (Attitude)  ซึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลนนัจะเป็นสิงทีเกิดจาก
การสะสมหรือก่อตวัมาจากประสบการณ์ทุกอยา่งของบุคคล  
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  หมายถึง  การรวมตวักนัของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  ซึงประกอบดว้ย  ประเทศไทย   บรูไนดารุสซาลาม   มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย   กมัพชูา  สหภาพพม่า   ลาว  และเวยีดนาม   โดยมีเป้าหมายของ
การรวมตวักนัเพือเพิมอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหวา่ง
ประเทศในทุกดา้น  รวมถึงความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆ  ในระดบัโลกทีส่งผล
กระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน   และได้ มีการลงนามรับรอง   “ร่างกฎบตัรอาเซียน ” (ASEAN 
Charter)  เพือใชเ้ป็นกติกาในการอยูร่่วมกนัทีเนน้ความยดึมนัในหลกัการแห่งประชาธิปไตย  หลกั
นิติธรรม  และธรรมาภิบาล  การเคารพและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขนัพืนฐาน ที
จะนาํไปสู่ความเป็นหนึงเดียว  ดงัคาํขวญัของอาเซียน ทีวา่ “หนึงวสิัยทศัน์  หนึงเอกลกัษณ์  หนึง
ประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)  โดยประชาคมอาเซียน   ประกอบดว้ย    

3 เสาหลกั (Three Pillars of ASEAN Community) คือ ประชาคมการเมืองและความมนัคงอาเซียน  

(ASEAN Political and Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 

Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรม  (ASEAN Socio-Cultural 

Community - ASCC) 

สถานศึกษาขันพนืฐาน   หมายถึง  โรงเรียนทีจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระดบั
ประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  หรือระดบัมธัยมศึกษา  ในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่
ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ในภูมิภาค ( Education Hub)  โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ( ASEAN Focus School) และโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
(Spirit of ASEAN)  ซึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Buffer School  และ Sister School   

โครงการพฒันา ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ( Education Hub)  
หมายถึง   โครงการ ทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาศกัยภาพ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ทีมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานในระดบัสากลใหส้ามารถรองรับนกัเรียน
ต่างชาติ  และพฒันาการสู่เป็นการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน   สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษขนัพืนฐาน (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการทงัหมด 14 
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โรงเรียน  ซึงเป็นโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษา ทีอยูใ่นเขตพืนทีทีมีชาวต่างชาติเขา้มาปฏิบติังานใน
ประเทศไทย และโรงเรียนทีตงัอยูใ่นเขตชายแดนไทยติดต่อกบัประเทศเพือนบา้น   

โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Focus School) 
หมายถึง โครงการทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน เนน้การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา  เป็นแหล่งการเรียนรู้เกียวกบัอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน  โดยมีโรงเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการรวมทงัหมด 14 โรงเรียน  แบ่งออกเป็นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน และระดบั
มธัยมศึกษา จาํนวน 7 โรงเรียน 

โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  หมายถึง  โครงการ ที
ขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดย มีวตัถุประสงคเ์พือ พฒันาใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อาเซียน  เป็นโครงการทีจดัทาํขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลซึง
ประกาศใหมี้การสนบัสนุนประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน กาํหนดใหมี้
การปฏิรูปการศึกษาทงัระบบ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริม
การเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมิภาคในอาเซียน เพือใหป้ระเทศไทยมีความ
พร้อมในการพฒันาประชาคมสู่อาเซียน และเป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนทีมีประสิทธิภาพ ซึง
มีโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการรวมทงัหมด 54 โรงเรียน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) Buffer School  หมายถึง  โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูติ่ดชายแดนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว  พม่า  กมัพชูา  และมาเลเซีย   มีจาํนวนทงัหมด 24 โรงเรียน   แบ่งออกเป็น 
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 14 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 10 โรงเรียน 

2) Sister School  หมายถึง โรงเรียนทีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็นโรงเรียน ทีอยูใ่นพืนทีอืนๆ ทีไม่ติดชายแดน และ
เป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 

ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน มีจาํนวนทงัหมด 30 

โรงเรียน  แบ่งออกเป็น ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 15 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 15 
โรงเรียน 

 



554 

 

คําชีแจงเกยีวกบัการวจัิย 
การวจิยั เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษา ขนั

พนืฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ( Mixed methods) 

โดยมีทงัแบบวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และแบบวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research) ทีใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ซึงผูว้จิยัดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลสามรอบ ดงันี 

1. รอบทหีนึง   การสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ   ในการสัมภาษณ์ครังนี มีการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยทีผูว้จิยัสร้างขึน เองจากการนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์ไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและขอ้มูลเกียวกบัความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  นโยบายในการขบัเคลือน
สถานศึกษาขนัพืนฐานในประชาคมอาเซียน  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวกบัสมรรถนะของ
ครู มาสร้างเป็นขอ้คาํถาม แลว้นาํไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 17 คน การสัมภาษณ์ในการวจิยั
นีใชว้ธีิการบนัทึกเทป และจดบนัทึกการสัมภาษณ์ ซึงไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ชียวชาญ  โดยใช้
การสัมภาษณ์แบบไม่ชีนาํและใชก้ารสรุปสะสมตลอดการสัมภาษณ์ ( Cumulative summarization 

technique)  ซึงผูเ้ชียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมไดอ้ยา่งเตม็ทีเกียวกบั การกาํหนด
สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

แลว้นาํคาํตอบทีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ซึงสรุปได้ เป็นสมรรถนะดา้นความรู้  
สมรรถนะดา้นทกัษะ และสมรรถนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  รวมทงัหมด 30 สมรรถนะ  182 

ตวัชีวดั  ดงันี  

สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ     38  ตวัชีวดั 

 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ   108  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  มี      4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั 

2. รอบทสีอง   การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสองนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยนาํขอ้มูลทีวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบทีหนึงมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แลว้ผูว้จิยันาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  แลว้นาํคาํตอบ
ทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสองมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน ( Median) และ ค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม   
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3. รอบทสีาม   การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบทีสามนี มีการสร้างแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสร้างขึนเอง โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามฉบบั
เดียวกบัแบบสอบถามรอบทีสอง แต่มีการเพิมค่ามธัยฐาน ( Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามทีวเิคราะห์ไดจ้ากรอบทีสอง  พร้อมแสดงเครืองหมาย
คาํตอบของผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน ทีตอบในรอบทีสอง ลงในแบบสอบถามรอบทีสาม เพือให้
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนไดท้ราบความคิดเห็นของตนเองและของกลุ่มทีตอบแบบสอบถามในรอบที
สองไว ้ จากนนัผูว้จิยันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 17 คน  พิจารณาและตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น เพือยนืยนัคาํตอบเดิมหรืออาจจะเปลียนความคิดเห็นใหม่  ถา้ผูเ้ชียวชาญยนืยนัคาํตอบ
เดิมแต่คาํตอบไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตพิสัยระหวา่ง ควอไทลก์็ตอ้งใหเ้หตุผลประกอบขอ้คาํตอบเดิม  

แลว้นาํคาํตอบทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรอบทีสามมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสัย ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถามใหม่ 

หลงัจากเก็บขอ้มูลสามรอบแลว้ผูว้จิยัดาํเนินการ คดัเลือก ตวัชีวดัทีจาํเป็นของแต่ละ
สมรรถนะ  โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ เป็นตวัชีวดัทีมีค่ามธัยฐาน ( Median) ตงัแต่ 
3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile) ไม่เกิน 1.50   ตวัชีวดัทีผา่นเกณฑถื์อวา่
ผูเ้ชียวชาญทงั 17 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ เป็นตวัชีวดัของสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงพบวา่ มีตวัชีวดัทีตอ้งตดัทิง
เนืองจากไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 14 ตวัชีวดั และมีตวัชีวดัทีคดัเลือกไวเ้นืองจากผา่นเกณฑ ์จาํนวน 
168 ตวัชีวดั  ดงันี  

 สมรรถนะด้านความรู้   มี      9  สมรรถนะ     33  ตวัชีวดั 

 สมรรถนะด้านทกัษะ   มี    17  สมรรถนะ     99  ตวัชีวดั 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล มี      4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั 

ผูว้จิยัไดน้าํตวัชีวดัทีคดัเลือกไดม้ากาํหนดเป็นรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  และนาํค่าเฉลียเลขคณิต ( Mean) 
ของระดบัสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูทีไดจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชียวชาญในรอบทีสามมา
กาํหนดเป็นระดบัสมรรถนะครูทีคาดหวงัเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนไว ้ และผูว้จิยัได้
นาํรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน สมรรถนะครู เพือนาํไปประเมินสมรรถนะครู
ในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง  แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพือ ประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ดว้ยการวเิคราะห์ค่า
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ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น  (PNIModified) และวเิคราะห์ เมทริกซ์ ( Matrix 

Analysis) สมรรถนะครูระหวา่งสมรรถนะทีคาดหวงัและสมรรถนะตามสภาพจริง โดยใชค่้าเฉลีย
เป็นจุดตดั  ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการ เสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู
เพือรองรับกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ต่อไป 

คําชีแจงเกยีวกบัการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง และนาํขอ้มูล มาวเิคราะห์เพือ ประเมินความ

ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะครู เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน นี ผูว้จิยักาํหนด 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มผูรั้บการประเมิน  ดงันี 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้รับการประเมิน 
ผูว้จิยักาํหนดประชากรทีใชใ้นการศึกษาเป็น สถานศึกษาขนัพืนฐาน ทีเป็นโรงเรียนจดั

การศึกษาขนัพืนฐานในระดบัประถมศึกษาหรือระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึงเป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  รวม
ทงัหมด 82 โรงเรียน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่   

1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) จาํนวน 14  โรงเรียน   

2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN 

Focus School)  จาํนวน 14 โรงเรียน   
3) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็น 

Buffer School  จาํนวน 24 โรงเรียน    

4) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น 

Sister School  จาํนวน 30 โรงเรียน  

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาเป็นโรงเรียนทีผูว้จิยัสุ่มจากประชากรแบบแบ่งประเภท  
(Stratified Random Sampling)  ตามลกัษณะของโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน  ซึง
กาํหนดจาํนวนโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie. R.V. and Morgan. D.V.)  ได้จาํนวนโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 70 โรงเรียน  
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่   

1) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) จาํนวน 12 โรงเรียน    
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2) โรงเรียนทีเขา้ร่วม โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN 

Focus School)  จาํนวน 12 โรงเรียน   
3) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN) ซึงเป็น 

Buffer School  จาํนวน 20 โรงเรียน    

4) โรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน ( Spirit of ASEAN)  ซึงเป็น 

Sister School  จาํนวน 26 โรงเรียน  

และผูว้จิยักาํหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูจากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 70 

โรงเรียน  โรงเรียนละ 8 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวม
จาํนวนผูใ้หข้อ้มูลเป็นครูทงัหมด 560 คน 

ในการนี โรงเรียนของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยันีดว้ย ผูว้จิยัใคร่ขอความ
อนุเคราะห์จากหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดโ้ปรดสละเวลาตอบ
แบบประเมิน สมรรถนะ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน ตามสภาพจริง  ซึงการตอบแบบ
ประเมินในครังนีจะไม่มีผลกระทบใดๆ กบัหนา้ทีการงานของท่าน และ หลงัจากประเมิน
สมรรถนะครูครบทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เสร็จแลว้ ขอความกรุณา รวบรวมเอกสารส่งกลบัคืน
ผูว้จิยั โดยส่งไปตามทีอยูด่า้นหนา้ซองจดหมายทีไดแ้นบมาพร้อมนี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมิน
ในครังนี จะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อ 
 

 

      ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี  

       นางกมลชนก  ภาคภูมิ  

        ผูว้จิยั 
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คําชีแจงเกยีวกบัแบบประเมิน 
แบบประเมินทงัหมดแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงันี 

ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูป้ระเมิน  มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมคาํตอบ  8 ขอ้ 
ตอนท ี2 ขอ้มูลการประเมินสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   

มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   168  ขอ้  โดยแบ่งการประเมินเป็น
สมรรถนะดา้นต่างๆ ดงันี 
 สมรรถนะด้านความรู้   9  สมรรถนะ     33  ตวัชีวดั มี   33  ขอ้ 
 สมรรถนะด้านทกัษะ 1 7  สมรรถนะ     99  ตวัชีวดั มี   99  ขอ้ 
 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล   4  สมรรถนะ     36  ตวัชีวดั มี   36  ขอ้ 

ตอนท ี3  ขอ้เสนอแนะอืนๆ   มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
 

ข้อมูลโรงเรียน 
ชือโรงเรียน..............................………………………………………………………………….. 
เป็นโรงเรียนทีขบัเคลือนสู่ประชาคมอาเซียน โดยเขา้ร่วมโครงการ 

  โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) 
  โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Focus School)  
  โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)    

   ซึงจดัอยูใ่นกลุ่ม     Buffer School             Sister School   

 

ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ประเมิน 
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  และเติมคาํตอบลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ตามสภาพจริง 
 

1. หน้าทผีู้ประเมิน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กางงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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2. เพศ     ชาย    หญิง  

3. อายุ      ตาํกวา่ 30 ปี   
     30 ปี – 39 ปี 
     40 ปี – 49 ปี    

     50 ปี ขึนไป 

4. ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท    
     สูงกวา่ปริญญาโท 

5. ตําแหน่งครู     ครู 

     ครูชาํนาญการ   

     ครูชาํนาญการพิเศษ 

     ครูเชียวชาญ    

     ครูเชียวชาญพิเศษ 

6. ประสบการณ์ในการสอน 
       ตาํกวา่  10  ปี   
       10 ปี –  19 ปี 
       20 ปี –  29 ปี    

       30 ปี  ขึนไป   

7. ความสอดคล้องของสาขาวชิาทสํีาเร็จการศึกษากบัวชิาทสีอน 
  สอนวชิาทีตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา   
  สอนวชิาทีไม่ตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา 
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ตอนท ี2  ข้อมูลการประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 
แบบประเมินระดบัสมรรถนะ ครูตามสภาพจริง ฉบบันี เป็นแบบประเมินแบบ มาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) โดยกาํหนดค่าของคะแนนแต่ละระดบั ไวด้งันี 

5  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงใน ระดับมากทสุีด  ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเอง เป็นทียอมรับของผูอื้น และสามารถใหค้าํแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาผูอื้นได้ 

4  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงใน ระดับมาก   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
ดว้ยตนเอง 

3  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดับปานกลาง  ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน
ไดโ้ดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 

2  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงใน ระดับน้อย   ซึงเป็นระดบัทีครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล ทีทาํใหค้รูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้
โดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้อยูเ่สมอ 

1  หมายถึง   เป็นสมรรถนะทีครูมีตามสภาพจริงในระดับน้อยทสุีด   ซึงเป็นระดบัที
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ/มีทกัษะ/มีทศันะส่วนบุคคล  ไม่เพียงพอทีทาํใหค้รูสามารถนาํไปปฏิบติั
หรือเกิดผลงานได ้
 

ตัวอย่างการตอบแบบประเมิน 

สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 
1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

ก. ทกัษะด้านกฬีา      

1) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดา้นกีฬาให้
ผูเ้รียน 

     
 

จากตัวอย่างการตอบในข้อ ก.  ตัวชีวดัท ี 1)  หมายความวา่  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ดา้นกีฬาใหผู้เ้รียน ตามสภาพจริงในระดับปานกลาง   ซึงเป็น
ระดบัทีครูนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดโ้ดยตอ้งมีผูอื้นแนะนาํหรือเป็นทีปรึกษาให้บา้ง 
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คําชีแจง   โปรดใหค้ะแนนโดยทาํเครืองหมาย ลงในแบบประเมินทีตรงกบัระดบัสมรรถนะของ
ครู ในแต่ละตวัชีวดัต่อไปนีวา่ ในภาพรวมของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่าน มีสมรรถนะ
ตามสภาพจริงอยู่ในระดับใด 

สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

1. สมรรถนะด้านความรู้      
1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ

เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน      
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบั
วชิาทีสอน 

     

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย      
1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

การเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย      
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชน ของ
ประเทศไทย 

     

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย      
1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

เศรษฐกจิ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

     

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย      
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย      



562 

 

สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศ
ไทย 

     

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย      
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา      

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคม
และวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย      
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย      
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย      
4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย      

1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน      
1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน      
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน       
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน      
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 

(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 
     

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความ
มันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชน  ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

     

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน      
5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

     

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

2) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

     

3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน      
1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ

ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
การเมืองและความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้
ใหผู้เ้รียน 

     

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

     

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม 
ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ให้
ผูเ้รียน 

     

2. สมรรถนะด้านทกัษะ      
2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร      

2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

     

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 

     

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ใชภ้าษาไทยในการสือสาร 

     

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

     

ก) ตอบเฉพาะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง และการพดู
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 
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4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

     

ข) ตอบเฉพาะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

     

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 
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ก) ตอบเฉพาะ ครูที สอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

2) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)

ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 
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ข) ตอบเฉพาะ ครูทสีอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

ค) ตอบเฉพาะ ครูทสีอนใน โรงเรียนที อยู่ติด
ชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  
กมัพูชา  และมาเลเซีย (Buffer  school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 
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3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

ง) ตอบเฉพาะครูที สอนในโรงเรียนทีอยู่ในพนืที
อนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสาน
สัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติด
ประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

     

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  

(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 
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2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

     

2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้      
3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

     

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

     

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

     

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออฟไลน์ (Offline)  

     

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออนไลน์ (Online) 
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9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้      
2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง      
2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
อาเซียน 

     

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถิน 

     

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

     

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 

     

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร      
2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้และ จัด

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

     

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของ
ผูเ้รียน 

     

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามที
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

     

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม การเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 

     

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

     

2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของ
นกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และประจาํวชิา  อยา่งเป็นระบบ
เพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

     

3) มีความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

     

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและ
ภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

     



573 

 

สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียน 

     

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

     

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของ
ชาติ  ศรัทธา ในหลกัศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

     

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน      
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บั
ผูเ้รียน 

     

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บั
ผูเ้รียน 

     

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน 

     

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ย
ใหก้บัผูเ้รียน 

     

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน
เพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

     

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 
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11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคม 

     

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

     

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความ
เป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

     

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

     

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

     

16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

     

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

     

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ 
รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  
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2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลไดเ้หมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

     

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง 

     

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใช้
ในการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

     

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจัิย
ทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
ความเหมือนและ ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยใน
ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 
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2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอ
ทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

     

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผูเ้รียนเพือวางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

     

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

     

5) มีความสามารถในการ นาํผลการวจิยั ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ 

     

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

     

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

     

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

     

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 
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3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง
ตนเองและกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

     

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

     

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้

     

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้ง
กบักิจกรรมอาเซียนศึกษา 

     

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา 

     

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

     

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใน
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

     

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 
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4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

     

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที
ของตนเอง 

     

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลง
ของทีมงาน 

     

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

     

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

     

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

     

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

     

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงาน
ไดอ้ยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม 

     

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน
ของทีมงาน 
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3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  
     

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู      
2) มีวนิยัในตนเอง      
3) มีความซือสัตยสุ์จริต      
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู      
5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของ
วชิาชีพครู 

     

6) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู      
7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู      
8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน 

     

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ      
3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
     

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน      
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ผูเ้รียนซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

     

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 
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4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน 

     

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

     

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

     

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย      
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย      
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย      
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตที
ยงัยนื 

     

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

     

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย        
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม      
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม 
และสามคัคีธรรม) 

     

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอื้น 

     

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี       

11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่      
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สมรรถนะและตัวชีวดั 

ระดบัสมรรถนะของครู 

ตามสภาพจริง 

1 2 3 4 5 

นอ้
ยที

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที

สุด
 

12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และ
สังคมของไทย  

     

3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
 

     

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน      
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน      
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน      
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

     

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศภายในกลุ่มอาเซียน 

     

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

     

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

     

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการ
นบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

     

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลก
ในภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

     

10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
ความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 
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ตอนท ี3  ข้อเสนอแนะอนืๆ  

คําชีแจง  โปรดใหข้อ้เสนอแนะ เพิมเติม เกียวกบัการประเมินสมรรถนะครูและเสนอ แนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะ ทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

 

      ขอขอบคุณในความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี 

       นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

        ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
(โดยผู้เชียวชาญ) 
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แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (โดยผู้เชียวชาญ) 
ในการวจิัย 

เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

ข้อมูลผู้วจัิย 
 นางกมลชนก  ภาคภูมิ     
 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  

อาจารย์ทปีรึกษางานวจัิย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพจริงและศึกษาความ ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูเพือรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
เพือ พฒันา รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ

รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
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คําชีแจงในการประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
เอกสารฉบบันี เป็นแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบ สัมภาษณ์ทีผูว้จิยัไดส้ร้าง

ขึนเพือใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบั สมรรถนะและ
รูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน  ซึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบทีหนึง ของการวจิยัทีใชเ้ทคนิค EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research)  
ในการนี ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ไดโ้ปรดสละเวลา ประเมินความ

สอดคลอ้งของแบบ สัมภาษณ์ฉบบันี โดยใหท้่านพิจารณาวา่แบบสอบ สัมภาษณ์ สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อ้ที 1 ของการวจิยัหรือไม่  ซึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมิน ดงันี  

+1 คะแนน เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
0 คะแนน เมือท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบังานวจิยั  

–1 คะแนน เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

และหลงัจากท่านประเมินเสร็จแลว้ ขอความกรุณาส่ง เอกสารกลบัคืนผูว้จิยั โดยส่งไป
ตามทีอยูด่า้นหนา้ซองจดหมายทีไดแ้นบมาพร้อมแบบสอบถามฉบบันี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการ
ประเมิน ในครังนี  จะนาํไปวเิคราะห์ หาความสอดคลอ้งของแบบ สัมภาษณ์ เพือนาํไปใชเ้ป็น
เครืองมือวจิยัต่อไป   ซึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการนาํเสนอรูปแบบ สมรรถนะทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   
 

 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 

             นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
                        ผูว้จิยั 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

1. จากองคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ  ดา้นความรู้ ( Knowledge) 
ดา้นทกัษะ (Skills) และดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
(Attributes)  

    

1.1 ท่านคิดวา่ การกาํหนดสมรรถนะในคุณลกัษณะ
ด้านความรู้ ( Knowledge)  ทีจาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  ควรประกอบดว้ยสมรรถนะใน
ดา้นใดบา้ง   และสมรรถนะในแต่ละดา้นควร
ประกอบดว้ย ตวัชีวดั อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะในดา้นนนั  ๆ

    

1.2 ท่านคิดวา่ การกาํหนดสมรรถนะในคุณลกัษณะ
ด้านทกัษะ ( Skills)  ทีจาํเป็นสาํหรับครูใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  ควรประกอบดว้ยสมรรถนะ
ดา้นใดบา้ง  และสมรรถนะในแต่ละดา้นควร
ประกอบดว้ย ตวัชีวดั อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะในดา้นนนัๆ 

    

1.3 ท่านคิดวา่ การกาํหนดสมรรถนะใน ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ทีจาํเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ควรประกอบดว้ย
สมรรถนะดา้นใดบา้ง  และสมรรถนะในแต่ละดา้น
ควรประกอบดว้ยตวัชีวดั อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รู
มีสมรรถนะในดา้นนนัๆ 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

1.4  นอกเหนือจากสมรรถนะดา้นความรู้ 
(Knowledge)ดา้นทกัษะ ( Skills)  และดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ดงักล่าวแลว้ 
ท่านคิดวา่ ยงัมีสมรรถนะ ดา้น อืนๆ ( Others) อีก
หรือไม่ทีจาํเป็นสาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับ การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   
และถา้มีสมรรถนะ ดา้นอืนๆ อีก ท่านคิดวา่ ควร
ประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นใดอีกบา้ง  เพราะเหตุ
ใด  
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2. ในปัจจุบนั นี  มีหน่วยงานในสังกดั ของ
กระทรวงศึกษาธิการทีมีส่วนเกียวขอ้งในการ
กาํหนดสมรรถนะของครูไทย  4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  

1) สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา เป็นผูก้าํหนดมาตรฐานวชิาชีพ
ทางการศึกษาสาํหรับผูที้จะเขา้สู่วชิาชีพครู  

2) สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) เป็นผูจ้ดัทาํแบบ
ประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพือใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาใชป้ระเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล รวมทงัใหผู้บ้งัคบับญัชา
ระดบัใกลชิ้ดประเมิน 

3) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  เป็นผู ้
กาํหนดมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐาน
วทิยะฐานะของผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา  

4) สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พนืฐาน (สพฐ.) เป็นผูด้าํเนินการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ซึงเป็นการดาํเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโ้ครงการ
ไทยเขม็แขง็ ในเรืองของการยกระดบัคุณภาพครูทงั
ระบบ: กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพือ
การพฒันาครูรายบุคคล  
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

จากการกาํหนดสมรรถนะของครูไทยจาก 4 

หน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสังเคราะห์
สมรรถนะของครูไทยได ้13 ดา้น ดงันี 

2.1 สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร 

2) ความสามารถในการนาํหลกัสูตรไปใชไ้ด้
บรรลุวตัถุประสงค ์

3) ความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถิน 

4) ความสามารถในการปรับปรุงหลกัสูตร
และพฒันาหลกัสูตร 

5) ความสามารถในการประเมินหลกัสูตร
สถานทงัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  เป็นสมรรถนะ
ทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะ
เหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดั
ของสมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ
เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะดา้น การพฒันาหลกัสูตร  พร้อมทีจะ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได ้
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.3 สมรรถนะด้าน การบริหารจัดการชันเรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการจดับรรยากาศการ

เรียนรู้ทีส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน  

2) ความสามารถในการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศของนกัเรียน ประจาํชนัเรียน และ
ประจาํวชิา  

3) ความสามารถในการกาํกบั ดูแล และ
แกปั้ญหานกัเรียนประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้าน การบริหารจัดการชันเรียน  เป็น
สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การ
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ที
จะทาํใหค้รูมีสมรรถนะ ดา้นการบริหารจดัการชนั
เรียน พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ได ้
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.4 สมรรถนะด้านการใช้ภาษาและการสือสาร   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง การ

พดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย  เพือการสือ
ความหมายในชีวติประจาํวนั 

2) ความสามารถในการใชท้กัษะการฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษเพือการสือ
ความหมายในชีวติประจาํวนั 

3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใน
เนือหาวชิาทีสอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

4) ความสามารถในการเขียนเอกสารทาง
วชิาการโดยใชภ้าษาไทย 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้าน การใช้ภาษาและการสือสาร   เป็น
สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การ
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ที
จะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้น การใชภ้าษาและการ
สือสาร  พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนได ้ 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.5 สมรรถนะด้าน การพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

2) ความสามารถในการพฒันาทกัษะชีวติ 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

3) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

4) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็น
ไทยใหก้บัผูเ้รียน 

5) ความสามารถในการจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้าน การพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน  เป็น
สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การ
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ที
จะทาํใหค้รูมีสมรรถนะ ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียน  พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนได ้

 

 

 

    



593 

รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.6 สมรรถนะด้าน การใช้สือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการเลือกใชสื้อ 

นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมผูเ้รียน 

2) ความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูลและ
เรียนรู้สิงต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 

3) ความสามารถในการผลิตสือและ
นวตักรรมทางการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้านการใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเท ศ เป็นสมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มี
ความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้น
นีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ 
อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี สมรรถนะดา้น การใช้
สือ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเท ศ พร้อมที
จะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.7 สมรรถนะด้าน การวดัและประเมินผล
การศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการออกแบบวธีิการ

วดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ 

2) ความสามารถในการสร้างและนาํ
เครืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

3) ความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลไดต้ามสภาพจริง 

4) ความสามารถในการนาํผลทีไดจ้าก
การประเมินไปใชใ้นการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิด
วา่ สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา   

เป็นสมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การ
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ที
จะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล
การศึกษา   พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนได ้
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.8 สมรรถนะด้าน การวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาของผูเ้รียนเพือวางแผนการวจิยัในชนั
เรียน 

2) ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาใน
ชนัเรียน 

3) ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบวธีิวจิยั 
4) ความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใช้

ในการจดัการเรียนรู้ 

5) ความสามารถในการวจิยัในชนัเรียนเพือ
พฒันาผูเ้รียนและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

6) ความสามารถในการวจิยัทางการศึกษา
เพือสร้างองคค์วามรู้ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้านการวจัิยทางการศึกษา  เป็น
สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การ
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง ที
จะทาํใหค้รูมีสมรรถนะ ดา้นการวจิยัทางการศึกษา   
พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได ้
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.9 สมรรถนะด้านภาวะผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) วฒิุความเป็นผูใ้หญ่ทีเหมาะสมกบั

ความเป็นครู 

2) ความสามารถในการสนทนาอยา่ง
สร้างสรรคก์บัผูอื้นโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 

3) ความสามารถในการเป็นบุคคลแห่ง
การเปลียนแปลงตนเอง กระตุน้ผูอื้นใหมี้การเรียนรู้
และความร่วมมือในวงกวา้งเพือการพฒันาผูเ้รียน 
สถานศึกษา และวชิาชีพ 

4) ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง
การปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา 

5) ความสามารถในการมุ่งพฒันา
ผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะ ด้าน ภาวะผู้นํา ครู  เป็น สมรรถนะที
จําเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะ
เหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดั
ของสมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ
เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ ครู พร้อมทีจะรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียนได ้ 
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รายการข้อคําถาม 
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ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
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2.10 สมรรถนะด้าน การทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

2) การยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 

3) ความเตม็ใจในการใหค้วามร่วมมือ 
ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังานและแกปั้ญหาในการทาํงาน 

4) ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ทีของตนเอง 

5) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่ม
คนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย 

6) ความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ
หรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของ
ตนเอง 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้านการทาํงานเป็นทมี  เป็นสมรรถนะที
จําเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะ
เหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดั
ของสมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ
เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะดา้นการทาํงานเป็นทีม พร้อมทีจะรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.11 สมรรถนะด้าน การพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาคน้ควา้ความรู้ ติดตามองค์

ความรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพ 

2) ความสามารถในการเลือกสรรวธีิการ
พฒันาตนเองและพฒันางานไดเ้หมาะสม 

3) ความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีเห
ลากหลายในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

4) ความสามารถการแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ผูอื้นเพือการพฒันาตนเองและพฒันางาน 

5) ความสามารถในการขยายผลโดยการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันา
ตนเองและพฒันางาน 

6) ความสามารถในการเป็นผูน้าํทาง
วชิาการ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้าน การพฒันาตนเองและวชิาชีพ  เป็น
สมรรถนะทจํีาเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนั
พนืฐาน เพอืรองรับ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การ
กาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะดา้นนีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ที
จะทาํใหค้รูมีสมรรถนะ ดา้นการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ  พร้อมทีจะรองรับการกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนได ้
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.12 สมรรถนะด้าน จิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของ

ผูเ้รียน 

2) ความสามารถในการช่วยเหลือผูเ้รียนให้
เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

3) ความสามารถในการส่งเสริมความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียน 

4) ความสามารถในการวเิคราะห์ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

5) ความสามารถในการแนะแนวและให้
คาํปรึกษาในการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

6) ความสามารถในการดูแล แกไ้ข หรือ
ป้องกนัปัญหาทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้านจิตวทิยาสําหรับครู เป็นสมรรถนะที
จําเป็น สาํหรับครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพอื
รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ เพราะ
เหตุใด  และถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดั
ของสมรรถนะดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือ
เพิมเติมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง  ทีจะทาํใหค้รูมี
สมรรถนะ ดา้นจิตวทิยาสาํหรับครู  พร้อมทีจะ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.13 สมรรถนะด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 

2) การมีวนิยัและรับผดิชอบในวชิาชีพ 

3) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

4) การดาํรงชีวติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
กบัสถานะของตนเอง  

5) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ทงักาย วาจา 
และจิตใจ 

จากขอ้มูลทีสังเคราะห์ไดด้งักล่าว ท่านคิดวา่  

สมรรถนะด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  เป็น สมรรถนะทจํีาเป็น
สาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพอืรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่ เพราะเหตุใด  และ
ถา้มีความจาํเป็น การกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะ
ดา้นนีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือไม่ 
อยา่งไรบา้ง ทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  พร้อมทีจะ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

3. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน
ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของเด็กไทยในประชาคม
อาเซียน ในคุณลกัษณะ 3 ดา้น ดงันี  

1) ด้านความรู้ 
1.1) มีความรู้เกียวกบัประเทศอาเซียนใน

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  
1.2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน   

2) ด้านทกัษะ/กระบวนการ  
2.1) ทกัษะพืนฐาน 

2.1.1) สือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2 ภาษา 

(ภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในอาเซียนอีก 
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

2.1.2) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งสร้างสรรค ์ 

2.1.3) มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ  

2.1.4) มีความสามารถในการทางาน
และอยูร่่วมกบัผูอื้น  

2.2) ทกัษะพลเมือง/ความรับผดิชอบทาง
สังคม  

2.2.1) เคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม  

2.2.2) มีภาวะผูน้าํ  
2.2.3)  เห็นปัญหาสังคมและลงมือทาํ

เพือนาํไปสู่การเปลียนแปลง 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

2.3) ทกัษะการเรียนรู้และพฒันาตน  

2.3.1) เห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่า
เทียมกนั  

2.3.2) มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลียนเรียนรู้  

2.3.3) มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีวธีิคิดอยา่งถูกตอ้ง  

2.3.4) มีความสามารถในการจดัการ / 

ควบคุมตนเอง  

3) ด้านเจตคติ 
3.1) มีความภูมิใจในความเป็นไทย /ความ

เป็นอาเซียน  

3.2) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคม
อาเซียน  

3.3) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน  

3.4) มีวถีิชีวติประชาธิปไตย ยดึมนัในหลกั
ธรรมาภิบาล สันติวธีิ/สันติธรรม  

3.5) ยอมรับความแตกต่างในการนบัถือ
ศาสนา  

3.6) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

จากขอ้มูลการกาํหนดคุณลกัษณะเด็กไทยใน
ประชาคมอาเซียน ดงักล่าว ท่านคิดวา่ ครูควร
จาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะดา้นใดเพิมเติม อีกหรือไม่ 
อยา่งไร และควรกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะ
อะไรบา้งทีจะทาํใหค้รูมีสมรรถนะดา้นนี  เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายการข้อคําถาม 
คะแนนการประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
+1 0 +1 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

4. สาํนกัเลขาธิการอาเซียนไดจ้ดัทาํ หลกัสูตร
แกนกลางอาเซียน หรือ Asean Curriculum 

Sourcebook โดยจะกาํหนดใหเ้ป็นหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐานของเด็กไทย ซึง มีกรอบการ
เรียนรู้ร่วมกนั  5 เรืองหลกั  คือ  1) ความรู้เกียวกบั
อาเซียน  (Knowing ASEAN)  2) การเห็นคุณค่า
ความเป็นหนึงและความหลากหลาย (Valuing and 

Diversity)  3) การเชือมโยงโลกและทอ้งถิน 
(Connecting Global and Local)  4) การส่งเสริม
ความเสมอภาคและความยติุธรรม (Promoting 

Equity and Justice)  และ 5) การทาํงานร่วมกนัเพือ
อนาคตทียงัยนื  (Work Together a sustainable 

Future) ซึงขณะนี สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) กาํลงัใหผู้ที้ เกียวขอ้ง
ดาํเนินการวางหลกัสูตรสาํหรับเด็กไทย โดย
หลงัจากนีจะมีการนาํหลกัสูตรของแต่ละประเทศ
ทงั 10 ชาติสมาชิกอาเซียนมาดูในภาพรวมอีกครัง 
เพือใหเ้ด็กไทยและพลเมืองอาเซียนไดเ้รียนรู้สิงที
คลา้ยกนัและมีคุณลกัษณะเฉพาะในความเป็น
อาเซียน   

จากขอ้มูลดงักล่าว ท่านคิดวา่ จากกรอบการ
เรียนรู้ 5 เรือง ของหลกัสูตรแกนแกนกลางอาเซียน
นี  ครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ควรจาํเป็นตอ้งมี
สมรรถนะดา้นใดเพิมเติม อีกหรือไม่ อยา่งไร และ
ควรกาํหนดตวัชีวดัของสมรรถนะอะไรบา้งทีจะทาํ
ใหค้รูมีสมรรถนะดา้นนี  เพือรองรับ การกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน 
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ลงชือ....................................................................                    ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
         (...................................................................)                                   นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

                                    ผูเ้ชียวชาญ                                                                         ผูว้จิยั 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(โดยผู้เชียวชาญ) 
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แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสอบถาม (โดยผู้เชียวชาญ) 
ในการวจิัย  

เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะที จําเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  

อาจารย์ทปีรึกษางานวจัิย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

 
วตัถุประสงค์ของการสอบถามความคิดเห็น 

เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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คําชีแจงในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
เอกสารฉบบันี เป็นแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามทีผูว้จิยัไดส้ร้างขึน

เพือใชเ้ป็นเครืองมือวจิยัในการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกียวกบั รูปแบบสมรรถนะที
จาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  ซึงเป็นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลรอบที สองของการวจิยัทีใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research)  

ในการนี ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ไดโ้ปรดสละเวลา ประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบ สอบถามฉบบันี โดยใหท้่านพิจารณาวา่แบบสอบ ถามส อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์อ้ที 2 ของการวจิยัหรือไม่  ซึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมิน ดงันี  

+1 คะแนน เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
0 คะแนน เมือท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบังานวจิยั  
–1 คะแนน เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

และหลงัจากท่านประเมินเสร็จแลว้ ขอความกรุณาส่ง เอกสารกลบัคืนผูว้จิยั โดยส่งไป
ตามทีอยูด่า้นหนา้ซองจดหมายทีไดแ้นบมาพร้อมแบบฉบบันี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินในครังนี 
จะนาํไปวเิคราะห์หาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม เพือนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือวจิยัต่อไป ซึงจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน
เพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน   
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
             นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
                        ผูว้จิยั 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

1. สมรรถนะด้านความรู้ 
    

1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ
เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน     
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบั
วชิาทีสอน 

    

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย     
1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

การเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย     

2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชน ของ
ประเทศไทย 

    

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย     
1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

เศรษฐกจิ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

    

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย     
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย     
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศ
ไทย 

    

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย     
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา     
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคม
และวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย     
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย     
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย     
4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทย     
5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย     
6) มีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์ไทย     

1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน     
1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน     
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน      
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน     
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 
(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 

    

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความ
มันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชน  ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน     
5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

    

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัชาติพนัธ์ุของประเทศในกลุ่มอาเซียน     
2) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน     
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

6) มีความรู้เกียวกบัประวติั ศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
การเมืองและความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้
ใหผู้เ้รียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม 
ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ให้
ผูเ้รียน 

    

2. สมรรถนะด้านทกัษะ 
    

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร     
2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้

ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 

    

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 

    

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ใชภ้าษาไทยในการสือสาร 

    

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

    

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษสําหรับ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 

    

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

ก) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูที สอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

ข) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทสีอนใน โรงเรียนที เป็นศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

ค) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับกลุ่มครูทีสอนในโรงเรียนทีอยู่ติดชายแดน
กบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  กมัพูชา  
และมาเลเซีย (Buffer  school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

ง) ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้ภาษา
อาเซียนสําหรับครูที สอนในโรงเรียนทอียู่ในพนืทอีนืๆ ที
ไม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสานสัมพนัธ์กบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติดประเทศไทย 5 
ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย 
และบรูไน (Sister School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือ สารในชีวติประจาํวนั (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใช้ ภาษา อาเซียน (เป็นภาษาที
นอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

    

2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

2) มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์  (Computer) 
เบืองตน้ 

    

3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

    

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

    

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

    

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออฟไลน์ (Offline)  
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออนไลน์ (Online) 

    

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
    

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง     
2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
อาเซียน 

    

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถิน 

    

4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

    

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 

    

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร     
2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้และ จัด

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    



619 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    

3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

    

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของ
ผูเ้รียน 

    

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามที
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

    

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม การเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 

    

2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

    

2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของ
นกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และประจาํวชิา  อยา่งเป็นระบบ
เพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

    

3) มีความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

    

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและ
ภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียน 

    

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

    

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของ
ชาติ  ศรัทธา ในหลกัศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

    

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน     
5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บั
ผูเ้รียน 

    

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บั
ผูเ้รียน 

    

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน 

    

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ย
ใหก้บัผูเ้รียน 

    

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน
เพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

    

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 

    

11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคมของไทย
ดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

    

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความ
เป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

    

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

    

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

    

16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

    

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

    

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ 
รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  

    

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

    

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลทีเหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง 

    

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใช้
ในการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

    

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจัิย
ทางการศึกษา  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
ความเหมือนและ ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยใน
ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 

    

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอ
ทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

    

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผูเ้รียนเพือวางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

    

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

    

5) มีความสามารถในการ นาํผลการวจิยั ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

    

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

    

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

    

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

    

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง
ตนเองและกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

    

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

    

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้

    

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้ง
กบักิจกรรมอาเซียนศึกษา 

    

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

    

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใน
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

    

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 

    

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

    

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที
ของตนเอง 

    

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลง
ของทีมงาน 

    

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

    

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

    

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงาน
ไดอ้ยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม 

    

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน
ของทีม 

    

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล      
3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู     
2) มีวนิยัในตนเอง     
3) มีความซือสัตยสุ์จริต     
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู     
5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของ
วชิาชีพครู 

    

6) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู     
7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู     
8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน 

    

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ     
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน     
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ผูเ้รียนซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

    

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

    

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน 

    

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

    

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย     
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย     
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย     
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตที
ยงัยนื 

    

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

    

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย       
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม     
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม 
และสามคัคีธรรม) 

    

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอื้น 

    

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี      
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่     
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และ
สังคมของไทย  

    

3.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน     
2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน     
3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน     
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

    

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศภายในกลุ่มอาเซียน 

    

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

    

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการ
นบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะและตัวชีวดัทจํีาเป็นสําหรับครู 

เพอืรองรับการห้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกใน
ภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

    

10) มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
ความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 

    

 
 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
       
ลงชือ....................................................................                    ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
         (...................................................................)                                   นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
                                    ผูเ้ชียวชาญ                                                                         ผูว้จิยั 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 

แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบประเมนิสมรรถนะครูตามสภาพจริง 
(โดยผู้เชียวชาญ) 
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แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบประเมนิสมรรถนะครูตามสภาพจริง  
(โดยผู้เชียวชาญ) 

ในการวจิัย  
เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

ข้อมูลผู้วจัิย 
 นางกมลชนก  ภาคภูมิ     
 นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
 สถานทีทาํงาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) 
 E mail : Krunong_math@hotmail.com  (084 - 105 7321)  

อาจารย์ทปีรึกษางานวจัิย 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  

สาขาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานตามสภาพปัจุบนั  

2. เพือพฒันารูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา สมรรถนะครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
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วตัถุประสงค์ของการประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 
เพือประเมินสมรรถนะครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริง และนาํขอ้มูลมา

วเิคราะห์ เพือประเมิน ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู ใน
สถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
 

คําชีแจงในการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 
เอกสารฉบบันี เป็นแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบ ประเมินสมรรถนะครูใน

สถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพจริงทีผูว้จิยัไดส้ร้างขึน  

ในการนี ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ไดโ้ปรดสละเวลา ประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบประเมินสมรรถนะตามสภาพจริงฉบบันี  โดยใหท้่านพิจารณาวา่แบบ ประเมิน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ที 3 ของการวจิยัหรือไม่  ซึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมิน ดงันี  

+1 คะแนน เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
0 คะแนน เมือท่านไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบังานวจิยั  
–1 คะแนน เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

และหลงัจากท่านประเมินเสร็จแลว้ ขอความกรุณาส่ง เอกสารกลบัคืนผูว้จิยั โดยส่งไป
ตามทีอยูด่า้นหนา้ซองจดหมายทีไดแ้นบมาพร้อมแบบฉบบันี  ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินในครังนี 
จะนาํไปวเิคราะห์หาความสอดคลอ้งของแบบ ประเมินสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครู เพือนาํไปใช้
เป็นเครืองมือวจิยัต่อไป ซึงจะ เป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะครู ในสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
             นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
                        ผูว้จิยั 
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ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ประเมิน 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัข้อมูลทวัไปของผู้ประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

1. หน้าทผีู้ประเมิน  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กางงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    

2. เพศ    ชาย    หญิง     
3. อายุ     ตาํกวา่ 30 ปี   

    30 ปี – 39 ปี 
    40 ปี – 49 ปี   
    50 ปี ขึนไป 

    

4. ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท   
     สูงกวา่ปริญญาโท 

    

5. ตําแหน่งครู     ครู 
     ครูชาํนาญการ  
     ครูชาํนาญการพิเศษ 
     ครูเชียวชาญ   
     ครูเชียวชาญพิเศษ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัข้อมูลทวัไปของผู้ประเมิน 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

6. ประสบการณ์ในการสอน 
       ตาํกวา่  10  ปี   
       10 ปี –  19 ปี 
       20 ปี –  29 ปี  
       30 ปี  ขึนไป 

    

7. ความสอดคล้องของสาขาวชิาทสํีาเร็จการศึกษากบัวชิา
ทสีอน 

  สอนวชิาทีตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา   
  สอนวชิาทีไม่ตรงกบัสาขาวชิาทีสาํเร็จการศึกษา 
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ตอนท ี2  ข้อมูลการประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง 
 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

1. สมรรถนะด้านความรู้     
1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ

เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน     
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบั
วชิาทีสอน 

    

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย     
1.2.1  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

การเมืองและความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย     
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชน ของ
ประเทศไทย 

    

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย     
1.2.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้าน

เศรษฐกจิ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

    

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย     
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย     
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศ
ไทย 

    

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย     
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา     



635 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคม
และวฒันธรรม 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย     
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย     
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย     
4) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย     

1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน     
1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน     
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน      
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน     
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 
(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 ) 

    

1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความ
มันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชน  ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

    

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 
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1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบั ระบบเงินตราของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบั ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบั ปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน     

5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

    

1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน     
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1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
การเมืองและความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่ม
อาเซียนซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้
ใหผู้เ้รียน 

    

2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

    

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม 
ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ให้
ผูเ้รียน 

    

2. สมรรถนะด้านทกัษะ     
2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร     

2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

4) มีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 

    

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ใชภ้าษาไทยในการสือสาร 

    

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาภาษาองักฤษสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

    

ก) ตอบเฉพาะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง และการพดู
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ 
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คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

ข) ตอบเฉพาะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

    

2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียน  

กาํหนดทกัษะการใชภ้าษาและการสือสาร
โดยใชภ้าษาอาเซียนสาํหรับครูทีสอนในโรงเรียนต่างๆ 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

    

ก) ตอบเฉพาะ ครูที สอนใน โรงเรียน ทเีข้าร่วม
โครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 
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2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

ข) ตอบเฉพาะ ครูทสีอนใน โรงเรียนทีเป็นศูนย์การ
เรียนรู้อาเซียน (ASEAN Focus School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษา อาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 
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ค) ตอบเฉพาะครู ทีสอนใน โรงเรียนที อยู่ติด
ชายแดนกบัสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว  พม่า  
กมัพูชา  และมาเลเซีย (Buffer  school) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    



642 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

ง) ตอบเฉพาะครูที สอนในโรงเรียนทีอยู่ในพนืที
อนืๆ ทไีม่ติดชายแดน และเป็นโรงเรียนทีจะประสาน
สัมพนัธ์กบัประเทศสมาชิกอาเซียนทีไม่มีชายแดนติด
ประเทศไทย 5 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย และบรูไน (Sister School) 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ ฟังภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 
ไดแ้ก่ ภาษา...................................................................... 

    

2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการใชสื้อและนวตักรรมทาง
การศึกษาในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้     
3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 
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4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์

    

5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)  

    

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออฟไลน์ (Offline)  

    

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ
ออนไลน์ (Online) 

    

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชสื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
    

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง     
2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
อาเซียน 

    

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถิน 
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4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหมี้ความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

    

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 

    

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร     
2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้และ จัด

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    

3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน 

    

4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของ
ผูเ้รียน 

    

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามที
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ 

    

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม การเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 
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2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

    

2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของ
นกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และประจาํวชิา  อยา่งเป็นระบบ
เพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

    

3) มีความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

    

4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและ
ภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

    

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียน 

    

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

    

3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของ
ชาติ  ศรัทธา ในหลกัศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยใ์หก้บัผูเ้รียน 

    

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน     
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5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บั
ผูเ้รียน 

    

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บั
ผูเ้รียน 

    

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน 

    

8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ย
ใหก้บัผูเ้รียน 

    

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน
เพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื 

    

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน 

    

11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และสังคม 

    

12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้น 

    

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความ
เป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน 

    

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

    

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

    

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

    

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ 
รู้จกัใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม  

    

2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและ
ประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ 

    

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลไดเ้หมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน 

    

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง 

    

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใช้
ในการพฒันาการจดัเรียนรู้ 

    

2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจัิย
ทางการศึกษา  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
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1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
ความเหมือนและ ความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยใน
ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 

    

2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอ
ทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

    

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผูเ้รียนเพือวางแผนแกปั้ญหาในชนัเรียน 

    

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

    

5) มีความสามารถในการ นาํผลการวจิยั ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ 

    

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

    

7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

    

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้น
ในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

    

3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง
ตนเองและกระตุน้ผูอื้นใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

    

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบติังานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

    

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้

    

6) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้ง
กบักิจกรรมอาเซียนศึกษา 

    

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา 

    

2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

    

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใน
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

    

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัผูอื้นทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

    

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที
ของตนเอง 

    

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นและยอมรับขอ้ตกลง
ของทีมงาน 

    

3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบติังานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

    

4) มีความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

    

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

    

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอื้นทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

7) มีความสามารถในการแกปั้ญหาการทาํงานของทีมงาน
ไดอ้ยา่งสันติวธีิ/สันติธรรม 

    

8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน
ของทีมงาน 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล  
    

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู     
2) มีวนิยัในตนเอง     
3) มีความซือสัตยสุ์จริต     
4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู     
5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของ
วชิาชีพครู 

    

6) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู     
7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู     
8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน 

    

9) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ     
3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
    

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน     
2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ผูเ้รียนซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่าง
วฒันธรรม ต่างศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

    

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 
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รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน 

    

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 

    

3.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

    

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย     
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย     
3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย     
4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมไทยเพืออนาคตที
ยงัยนื 

    

5) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

    

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย       
7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม     
8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม 
และสามคัคีธรรม) 

    

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอื้น 

    

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี      
11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่     
12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้น ชุมชน และ
สังคมของไทย  

    



653 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัสมรรถนะของครูตามสภาพจริง 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3.4  คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก 

    

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน     

2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน     

3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน     
4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

    

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศภายในกลุ่มอาเซียน 

    

6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

    

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการ
นบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    

9) เป็นผูที้มีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลก
ในภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอื้น 

    

10)  มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
ความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื 
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ตอนท ี3  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาสมรรถนะครูเพือรองรับกา้วสู่ประชาคมอาเซียน    
 

รายการข้อคําถาม 
เกยีวกบัแนวทางในการพฒันาสมรรถนะครู 

คะแนนการประเมิน 
ความสอดคล้องของแบบประเมิน 
–1 0 +1 ข้อเสนอแนะ 

3.1  ท่านคิดวา่ ควรมีแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ ครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่านใหมี้สมรรถนะดา้น
ความรู้ (Knownledge)   ดา้นทกัษะ (Skill)  และดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes)  ตามรูปแบบ
สมรรถนะทีจาํเป็น สาํหรับครู เพือรองรับการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน อยา่งไรบา้ง 

    

3.2 ท่านคิดวา่ มีขอ้จาํกดั ปัญหา และอุปสรรค  ในการ
พฒันาสมรรถนะ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของท่านใหมี้
สมรรถนะตามรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็น สาํหรับครู เพือ
รองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนหรือไม่  อยา่งไรบา้ง 

    

3.3  ท่านคิดวา่ ในการพฒันาสมรรถนะ ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของท่านใหมี้สมรรถนะตามรูปแบบสมรรถนะ
ทีจาํเป็นสาํหรับครูเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ทีคาดหวงั  ควรมีหน่วยงานใดบา้งทีมีส่วนเกียวขอ้งใน
การพฒันาสมรรถนะครู และควรมีบทบาทในการพฒันา
สมรรถนะครูอยา่งไร 

    

 

ข้อเสนอแนะเพมิเติม 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
       
ลงชือ....................................................................                    ขอขอบพระคุณอยา่งสูง มา ณ โอกาสนี 
         (...................................................................)                                   นางกมลชนก  ภาคภูมิ 
                                    ผูเ้ชียวชาญ                                                                         ผูว้จิยั 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฎ 

ผลการวเิคราะห์เอกสารเกยีวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรนถนะสําหรับครู  
ในสถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพจริง 
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ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
เกยีวกบัสมรรถนะรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

ตามสภาพปัจจุบัน 

วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์เอกสาร 
เพือ วเิคราะห์เอกสาร ทีเกียวกบั สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูใน

สถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนั  
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) ซึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล  อาศยัการตีความ 
(Interpretation) จากเนือหาขอ้มูลในเอกสาร เพือสรุปเป็นประเด็นเกียวกบั ศึกษาสมรรถนะและ
รูปแบบสมรรถนะสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐานตามสภาพปัจจุบนัซึงกาํหนดโดยหน่วยงาน
ทางการศึกษาต่างๆ   จาก 4 หน่วยงานในสังกดั กระทรวงศึกษาธิการ ทีมีส่วนเกียวขอ้งในการ
กาํหนดสมรรถนะของครูไทย ไดแ้ก่  

หน่วยงานท ี1 สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ สาํนกั งานเลขาธิการคุรุสภา ซึงเป็นผูก้าํหนด
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาสาํหรับผูที้จะเขา้สู่วชิาชีพครู  

หน่วยงานท ี2 สถาบนัพฒันา ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) ซึง
เป็นผูจ้ดัทาํแบบประเมินสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษา  เพือใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใชป้ระเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทงัใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัใกลชิ้ดประเมิน 

หน่วยงานท ี3 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
ซึงเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานตาํแหน่งและมาตรฐานวทิยะฐานะของผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา 
สายงานสอน 

หน่วยงานท ี4 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (สพฐ.) ซึงเป็น
ผูด้าํเนินการ ประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ซึง เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตโ้ครงการไทยเขม็แขง็ ในเรืองของการยกระดบัคุณภาพครูทงัระบบ :
กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคุณภาพเพือการพฒันาครูรายบุคคล  
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน 
 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

1. สมรรถนะด้านการพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตร 
2) ความสามารถในการนาํหลกัสูตรไปใชไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
3) ความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
ทอ้งถิน 
4) ความสามารถในการปรับปรุงหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร 
5) ความสามารถในการประเมินหลกัสูตรสถานทงัก่อนและหลงั
การใชห้ลกัสูตร 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
2. สมรรถนะด้าน การจัดการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาทีสอน 
2) ความรู้ในเนือหาสาระของวชิาอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัวชิาทีสอน 
3) ความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ทงัภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) ความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน 
5) ความสามารถ ในการจดัทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ อยา่ง
สอดคลอ้งและเป็นระบบ 
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน  (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

6) ความสามารถในการ จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียน  
2) ความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของนกัเรียน 
ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา  
3) ความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกปั้ญหาของนกัเรียน 
ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. สมรรถนะด้านการใช้ภาษาและการสือสาร   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และ
การเขียนภาษาไทย เพือการสือความหมายในชีวติประจาํวนั 
2) ความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน และ
การเขียนภาษาองักฤษเพือการสือความหมายในชีวติประจาํวนั 
3) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาทีสอนให้
ผูเ้รียนโดยใชภ้าษาไทย 
4) ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวชิาการโดยใช้
ภาษาไทย 
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน  (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

5. สมรรถนะด้านการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 
2) ความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของผูเ้รียน 
3) ความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ยใหก้บั
ผูเ้รียน 
4) ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 
5) ความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. สมรรถนะด้าน การใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการเลือกใชสื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสม
ผูเ้รียน 
2) ความสามารถในการสืบคน้หาขอ้มูลและเรียนรู้สิงต่างๆ ผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3) ความสามารถในการผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน  (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

7. สมรรถนะด้าน การวดัและประเมินผลการศึกษา   
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2) ความสามารถในการสร้างและนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3) ความสามารถในการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพจริง 
4) ความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาการจดัเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. สมรรถนะด้านการวจัิยทางการศึกษา  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาของผูเ้รียน
เพือวางแผนการวจิยัในชนัเรียน 
2) ความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทีเป็น
ประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 
3) ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัระเบียบวธีิวจิยั   
4) ความสามารถในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
5) ความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือพฒันา ผูเ้รียนและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
6) ความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองคค์วามรู้ 
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน  (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

9. สมรรถนะด้านภาวะผู้นําครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) แสดงบทบาทผูน้าํหรือผูต้ามไดเ้หมาะสม 
2) ความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอื้นโดย
มุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพ 
3) ความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลงตนเอง 
กระตุน้ผูอื้นใหมี้การเรียนรู้และความร่วมมือในวงกวา้งเพือการ
พฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 
4) ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการปฏิบติังานของ
ตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
5) ความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

10. สมรรถนะด้านการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 
2) การยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 
3) ความเตม็ใจในการใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุน
เพือนร่วมงานในการปฏิบติังานและแกปั้ญหาในการทาํงาน 
4) ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีของ
ตนเอง 
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน  (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

5) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ที
หลากหลาย 
6) ความสามารถในการปฏิบติัตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง 
 

 
  

 
 

 
 
 

11. สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาคน้ควา้ความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทาง
วชิาการและวชิาชีพ 
2) ความสามารถในการเลือกสรรวธีิการพฒันาตนเองและพฒันา
งานไดเ้หมาะสม 
3) ความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายในการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 
4) ความสามารถการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันา
ตนเองและพฒันางาน 
5) ความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้กบัผูอื้นเพือการพฒันาตนเองและพฒันางาน 
6) ความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการ 
7) ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ที
หลากหลาย 
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ผลการวเิคราะห์เอกสารทเีกยีวกบัการกาํหนด สมรรถนะ และรูปแบบสมรรถนะสําหรับครูใน
สถานศึกษาขันพนืฐานตามสภาพปัจจุบันจาก 4 หน่วยงาน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ตามสภาพปัจจุบัน 

ผลการวเิคราะห์เอกสาร 
ทเีกยีวกบัการกาํหนด
สมรรถนะและตัวชีวดั 

1.คุ
รุส

ภา
 

2.ส
ค.บ

ศ. 

3.ก
.ค.
ศ. 

4.ส
พฐ

. 

12. สมรรถนะด้านจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน 
2) ความสามารถในการช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพฒันาได้
ตามศกัยภาพของตนเอง 
3) ความสามารถในการส่งเสริมความถนดัและความสนใจของ
ผูเ้รียน 
4) ความสามารถในการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของผูเ้รียน 
5) ความสามารถในการแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกปั้ญหาแก่ผูเ้รียน 
6) ความสามารถในการดูแล แกไ้ข หรือป้องกนัปัญหาทีเกิด
ขึนกบัผูเ้รียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) ความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู 
2) การมีวนิยัและรับผดิชอบในวชิาชีพ 
3) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
4) การดาํรงชีวติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานะของตนเอง  
5) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี ทงักาย วาจา และจิตใจ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฏ 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ (การเกบ็ข้อมูลรอบท ี1)  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ (การเกบ็ข้อมูลรอบทหีนึง) 

ในการวจิัย 
เรือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐานเพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ 
เพือวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผูเ้ชียวชาญ 17 คน ทีเกียวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือรองรับ

การกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลในรอบทีหนึง  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญจาํนวน 17  คน โดยใชว้ธิีการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เนือหา ( Content Analysis) ซึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล  อาศยัการตีความ 
(Interpretation) จากเนือหาขอ้มูลในการสัมภาษณ์ เพือนาํมาสรุปเป็นประเด็นเกียวกบัสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับครูในสถานศึกษาขนั
พนืฐานเพือรองรับการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  
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โดยมีรายชือของผู้เชียวชาญ 17 คน ดังนี 
1. ดร.กมล  รอดคลา้ย  

ตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

2. ดร.รังสรรค ์ อว้นวจิิตร 
ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 

3. ดร.สุรียพ์ร  สุนทรศารทูล 
ตําแหน่ง อดีตผูอ้าํนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม และอาจารยพ์ิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

4. ดร.สุปราณี  ไกรวตันุสรณ์ 
ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  กาญจนวาสี 
ตําแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  อาจารยป์ระจาํภาควชิาวจิยัการศึกษา และ ผูอ้าํนวยการศูนยท์ดสอบทางการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6. ดร.ประสิทธิ  เขียวศรี 
ตําแหน่ง รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  และผูอ้าํนวยการสถาบนันานาชาติเพือพฒันา

ผูบ้ริหารการศึกษา (International Institute for Development of Educational Administrators : IIDEA) 
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7. ดร.สาํเริง  อ่อนสัมพนัธุ์ 
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํภาควชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 
ตําแหน่ง อาจารยส์าขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควชิาสังคมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันาระบบ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา  บูรณเดชาชยั 
ตําแหน่ง อาจารยภ์าควชิานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

10. ดร.นภเรณู  สัจจรักษ ์ ธีระฐิติ  
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํภาควชิาสังคมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และสือสารองคก์าร   

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

11. ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ 
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และบริหารวชิาการ และอาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

12. พระมหา ดร.ไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย (ปุณขนัธ์) 
ตําแหน่ง ผูช้่วยเจา้อาวาสพระอารามหลวง วดัพระงาม   ต.พระปฐมเจดีย ์ จ.นครปฐม 

อาจารยห์ลกัสูตร วชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   
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13. Dr. Imtiyaz Yusuf  
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศาสนศึกษา  วทิยาลยัศาสนศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

14. รองศาสตราจารย ์ดร.โสภนา  ศรีจาํปา 
ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย   มหาวทิยาลยัมหิดล 

15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภเจตน์  จนัทร์สาสน์ 
ตําแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

16. ดร.นนทร์  วรพาณิชช์ 
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์และบริหารวชิาการ และอาจารยป์ระจาํภาควชิาเศรษฐศาสตร์   

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

17. ดร.สมพงศ ์ มาเบา้  
ตําแหน่ง อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  

คน
ที 1

 
คน

ที 2
 

คน
ที 3

 
คน

ที 4
 

คน
ที 5

 
คน

ที 6
 

คน
ที 7

 
คน

ที 8
 

คน
ที 9

 
คน

ที 1
0 

คน
ที 1

1 
คน

ที 1
2 

คน
ที 1

3 
คน

ที 1
4 

คน
ที 1

5 
คน

ที 1
6 

คน
ที 1

7 

 
สมรรถนะด้านความรู้ 

1.1 ความรู้เกยีวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทสีอนและ
เนือหาสาระวชิาทเีกยีวข้อง 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีสอน                  
2) มีความรู้เกียวกบัเนือหาสาระในรายวชิาทีเกียวขอ้งกบั
วชิาทีสอน                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  

คน
ที 1

 
คน

ที 2
 

คน
ที 3

 
คน

ที 4
 

คน
ที 5

 
คน

ที 6
 

คน
ที 7

 
คน

ที 8
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ที 9
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ที 1
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ที 1
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คน
ที 1

3 
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ที 1
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ที 1

5 
คน

ที 1
6 

คน
ที 1

7 

1.2  ความรู้เกยีวกบัประเทศไทย 
                 

1.2.1 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านการเมือง
และความมันคง 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรู้เกียวกบัระบอบการปกครองของประเทศไทย                  
2) มีความรู้เกียวกบัสิทธิเด็ก หรือสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย                  

3) มีความรู้เกียวกบักฎหมายของประเทศไทย                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.2.2 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านเศรษฐกจิ  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่  

1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศไทย                  
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย                  
3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตสินคา้ออกของประเทศ
ไทย                  

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศไทย                  
5) มีความรู้เกียวกบัการจดทรัพยส์ินทางปัญญา                  
 
 



 

672 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.2.3 ความรู้เกยีวกบัประเทศไทยในด้านสังคม
และวฒันธรรม 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรมไทย                  
2) มีความรู้เกียวกบัประเพณีไทย                  
3) มีความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาของคนไทย                  
4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือศาสนาของคนไทย                  
5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ไทย                  
6) มีความรู้เกียวกบัประวตัิศาสตร์ไทย                  



 

673 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.3 ความรู้เกยีวกบัอาเซียน 
                 

1.3.1 ความรู้เกยีวกบัความเป็นมาของอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) มีความรู้เกียวกบัจุดกาํเนิดอาเซียน                  
2) มีความรู้เกียวกบักฎบตัรอาเซียน                   
3) มีความรู้เกียวกบัประชาคมอาเซียน                  
4) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน 
(เช่น อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 )                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.3.2 ความรู้เกยีวกบัด้านการเมืองและความ
มันคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรู้เกียวกบั ระบอบการปกครองของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน                  

2) มีความรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน                  

3) มีความรู้เกียวกบั สิทธิเด็ก  หรือสิทธิมนุษยชน  ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

                 

4) มีความรู้เกียวกบั กฎหมายระหวา่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

                 



 

675 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.3.3 ความรู้เกยีวกบัด้านเศรษฐกจิของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรู้เกียวกบัระบบเงินตราของประเทศในกลุ่มอาเซียน                  
2) มีความรู้เกียวกบัระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน                  

3) มีความรู้เกียวกบัปัจจยัการผลิตของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน                  

4) มีความรู้เกียวกบัแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน                  
5) มีความรู้เกียวกบั การคา้เสรี  ขอ้ตกลงทางการคา้  และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

                 



 

676 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.3.4 ความรู้เกยีวกบัด้านสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความรู้เกียวกบัชาติพนัธุ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน                  

2) มีความรู้เกียวกบัวฒันธรรม ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน                  

3) มีความรู้เกียวกบัการใช้ ภาษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

                 

4) มีความรู้เกียวกบัการนบัถือ ศาสนาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

                 



 

677 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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5) มีความรู้เกียวกบัเอกลกัษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน                  

6) มีความรู้เกียวกบัประวตัิ ศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

                 

1.4 ความรู้เกยีวกบัข่าวสารททีนัเหตุการณ์ของ
ต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นการเมือง
และความมนัคงของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้น
เศรษฐกิจของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึงเป็น
ประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมสร้างความรู้ใหผู้เ้รียน 

                 

3) มีความรู้เกียวกบัข่าวสารทีทนัเหตุการณ์ในดา้นสังคม 
ศาสนา และวฒันธรรมของต่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
ซึงเป็นประเทศผูน้าํของโลกเพือเสริมความรู้ใหผู้เ้รียน 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2. สมรรถนะด้านทกัษะ                  

2.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสาร                  
2.1.1 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้

ภาษาไทย 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังและการพดู
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั                  

2) มีความสามารถในการใชท้กัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั                  

 



 

680 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาไทย                  

4) มีความสามารถเขียนเอกสารวชิาการโดยใชภ้าษาไทย                  

5) มีความสามารถในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการโดย
ใชภ้าษาไทยในการสือสาร                  

2.1.2  ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการฟังภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั                  



 

681 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั                  

3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั                  

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการ เขียนภาษาองักฤษ
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั                  

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาองักฤษ                  

 



 

682 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.1.3 ทกัษะการใช้ภาษาและการสือสารโดยใช้
ภาษาอาเซียน  
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการใชท้กัษะการฟังภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา)  

                 

2) มีความสามารถ ในการ ใชท้กัษะการ พดูภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

                 



 

683 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3) มีความสามารถ ในการใชท้กัษะการ อ่านภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

                 

4) มีความสามารถในการใชท้กัษะการเขียนภาษาอาเซียน 
เพือการสือสารในชีวติประจาํวนั  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

                 

5) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในเนือหาวชิาที
สอนใหผู้เ้รียนโดยใชภ้าษาอาเซียน  
(เป็นภาษาทีนอกเหนือจากภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ภาษา) 

                 



 

684 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.2  ทกัษะการใช้ สือ นวตักรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความสามารถในการใชส้ือและนวตักรรมทางในการ
จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน                  

2) มีความสามารถในการใช ้Computer เบืองตน้                  

3) มีความสามารถในการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

                 

4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ผลิตสือและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์                  



 

685 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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5) มีความสามารถในการสืบคน้และเรียนรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)                   

6) มีความสามารถในการวเิคราะห์  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และรู้เท่าทนัในขอ้มูล ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีได้
สืบคน้และเรียนรู้ผา่นสือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี

                 

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ Offline                  

8) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานไดใ้นระบบ Online                  

9) มีความสามารถในการสร้างวนิยัในการใชส้ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                 



 

686 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.3 ทกัษะการจัดการเรียนรู้                  

2.3.1 ทกัษะ การพฒันาหลกัสูตร  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง                  

2) มีความสามารถ ในการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง
อาเซียน                  

3) มีความสามารถในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลกัสูตรทอ้งถิน                  



 

687 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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4) มีความสามารถในการนาํหลกัสูตรสถานศึกษามา
บูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางอาเซียนใหม้ีความ
เหมาะสมต่อสภาพสังคมและความเจริญดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอาเซียนและสังคมโลก 

                 

5) มีความสามารถในการประเมินทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร                  

6) มีความสามารถในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร                  



 

688 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.3.2 ทกัษะ การ ออกแบบการเรียนรู้และ จัด
กจิกรรมการเรียนรู้ 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้                  

2) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาต่างๆ ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้                   

3) มีความสามารถในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ใน
รายวชิาทีสอนกบัสาระการเรียนรู้ทีเกียวกบัอาเซียน                  



 

689 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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4) มีความสามารถ ในการ ออกแบบการเรียนรู้ ทีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ซีงมีความเหมาะสมกบัรายวชิาและวยัของ
ผูเ้รียน 

                 

5) มีความสามารถ ในการทาํแผนการจดัการ เรียนรู้ตามที
ไดอ้อกแบบการเรียนรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ                  

6) มีความสามารถในการ จดั กิจกรรม การเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยพยายามใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง 

                 



 

690 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.3.3 ทกัษะการบริหารจัดการชันเรียน 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการ จดับรรยากาศการเรียนรู้ ที
ส่งเสริมความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียนโดยมี
การบูรณาการความรู้เกียวกบัอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

                 

2) มีความสามารถในการ จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ของ
นกัเรียน ประจาํชนัเรียน  และประจาํวชิา  อยา่งเป็นระบบ
เพือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล 

                 

3) มีความสามารถในการ กาํกบั  ดูแล  และแกป้ัญหาของ
ผูเ้รียน ประจาํชนัเรียน และประจาํวชิา                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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4) มีความสามารถในการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เพือป้องกนัภยัทีอาจจะเกิดขึนทงัจากภายในประเทศและ
ภยัทีอาจจะเกิดขึนจากภายนอกประเทศ 

                 

2.3.4 ทกัษะการพฒันาคุณลกัษณะผู้เรียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) มีความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
ผูเ้รียน                  

2) มีความสามารถในการ พฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตของผูเ้รียน                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3) มีความสามารถในการปลูกฝังการเป็นพ ลเมืองทีดีของ
ชาติ  ศรัทธา ในหลกัศาสนา  และ เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ใหก้บัผูเ้รียน 

                 

4) มีความสามารถในการปลูกฝังความมีวนิยัใหก้บัผูเ้รียน                  

5) มีความสามารถในการปลูกฝังการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บั
ผูเ้รียน                  

6) มีความสามารถในการปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมใหก้บั
ผูเ้รียน                  

7) มีความสามารถในการปลูกฝังการคิดอยา่งมีระบบ
ใหก้บัผูเ้รียน                  



 

693 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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8) มีความสามารถในการปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไต ย
ใหก้บัผูเ้รียน                  

9) มีความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน
เพือดาํรงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยใหม้นัคงและยงัยนื                  

10) มีความสามารถในการปลูกฝังการดาํเนินชีวติอยา่ง
พอเพียงใหก้บัผูเ้รียน                  

11) มีความสามารถในการปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนมีจิต
สาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ้ืน ชุมชน และสังคม 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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12) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ืน 

                 

13) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัในความ
เป็นอาเซียนใหก้บัผูเ้รียน                  

14) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

                 

15) มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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16) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรม 

                 

17) มีความสามารถในการสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน
เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการนบั
ถือศาสนา 

                 

18) มีความสามารถในการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักความสงบ 
รู้จกัใชว้ธิีแกป้ัญหาอยา่งสันติวธิี/สันติธรรม                   
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.3.5 ทกัษะการวดัและประเมินผลการศึกษา   

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
1) มีความสามารถในการออกแบบวธิีการวดัและประเมินผล
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้                  

2) มีความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลไดเ้หมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน                  

3) มีความสามารถในการนาํเครืองมือวดัและประเมินผล
ไปใชไ้ดต้ามสภาพจริง                  

4) มีความสามารถในการนาํผลทีไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาการจดัเรียนรู้                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.4 ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ และ วจิัย
ทางการศึกษา  

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึง
ความเหมือนและความแตกต่าง จุดเด่นและจุดดอ้ยในขอ้มูล 
ข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศ อาเซียน
และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือเป็นประโยชน์ต่อการ
นาํผลการวเิคราะห์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ความรู้และเสนอ
ทางเลือกใหม่ทีดีกวา่ ซึงเป็นการต่อยอดจากการการคิด
วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

                 

3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา
ผูเ้รียนเพือวางแผนแกป้ัญหาในชนัเรียน 

                 

4) มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชนัเรียน 

                 

5) มีความสามารถในการ นาํ ผลการวจิยั ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้                  

6) มีความสามารถในการวจิยัในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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7) มีความสามารถในการวจิยัทางการศึกษาเพือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

                 

2.5 ทกัษะการ เป็นผู้นําครู 
ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่                  

1) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ้ืน
ในวงการศึกษาไทยโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
การพฒันาวชิาชีพ 

                 

2) มีความสามารถในการสนทนาอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ้ืน
ในวงการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยมุ่งเนน้ทีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการ
พฒันาวชิาชีพ 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3) มีความสามารถในการเป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง
ตนเองและกระตุน้ผูอ้ืนใหเ้กิดการเรียนรู้เพือการพฒันา
ผูเ้รียน สถานศึกษา และวชิาชีพ 

                 

4) มีความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองการ
ปฏิบตัิงานของตนเองและการดาํเนินงานของสถานศึกษา                  

5) มีความสามารถในการมุ่งพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายทีวางแผนไว ้                  

6) มีความสามารถในการปฏิบตัิตนเป็นผูน้าํทีเกียวขอ้งกบั
กิจกรรมอาเซียนศึกษา                  

7) มีความสามารถในการเป็นผูน้าํทางวชิาการในวง
การศึกษา                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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2.6 ทกัษะการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความสามารถในการศึกษา คน้ควา้หาองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพือพฒันาตนเองและวชิาชีพ                  

2) มีความสามารถในการใชแ้หล่งเรียนรู้ทีหลากหลายใน
การพฒันาตนเองและวชิาชีพ                  

3) มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอ้ืนทงัภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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4) มีความสามารถในการขยายผลโดยการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กบัผูอ้ืนทงัภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเพือการพฒันาตนเองและ
วชิาชีพ 

                 

2.7 ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที
ของตนเอง 

                 

2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืนและยอมรับขอ้ตกลง
ของทีมงาน                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3) ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบตัิงานเพือสู่เป้าหมายความสาํเร็จร่วมกนั 

                 

4) มีความสามารถในการปฏิบตัิตนเป็นผูน้าํหรือผูต้ามได้
เหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีของตนเอง                  

5) มีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัผูอ้ืนทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานการณ์ทีหลากหลาย 

                 

6) มีความสามารถในการ ทาํงานร่วม กบัผูอ้ืนทงัภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน                  

7) มีความสามารถในการแกป้ัญหาการทาํงานของทีมงาน
ไดอ้ยา่งสันติวธิี/สันติธรรม 

                 



 

704 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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8) มีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมในการทาํงาน
ของทีม 

                 

3. สมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล                   

3.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความรักและความศรัทธาในวชิาชีพครู                  

2) มีวนิยัในตนเอง                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3) มีความซือสัตยส์ุจริต                  

4) มีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพครู                  

5) ยดึมนัในอุดมการณ์ ปกป้องเกียรติและศกัดิศรีของ
วชิาชีพครู 

                 

6) ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของวชิาชีพครู                  

7) เสียสละและอุทิศตนเพือประโยชน์ต่อวชิาชีพครู                  

8) ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
เหมาะสมกบัสถานะทางเศรษฐกิจของตน                  

9) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดีทงักาย วาจา และจิตใจ                  



 

706 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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3.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้มีจิตวทิยาสําหรับครู 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียน                  

2) มีความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน
ซึงมาจากต่างครอบครัว หรือต่างสังคม ต่างวฒันธรรม ต่าง
ศาสนา หรือต่างเชือชาติ 

                 

3) มีความพยายามทีจะช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และ
พฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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4) ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน                  

5) มีความพยายามทีจะแนะแนวและใหค้าํปรึกษาในการ
แกป้ัญหาแก่ผูเ้รียน 

                 

1.3 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองไทย 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 
                 

1) มีความตระหนกัในความเป็นไทย                  

2) มีความภูมิใจในความเป็นไทย                  

3) เห็นคุณค่าในความเป็นไทย                  

4) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมเพืออนาคตที
ยงัยนื 
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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5) ปฏิบตัิตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

                 

6) ยดึมนัในการปกครองระบบประชาธิปไตย                    

7) เคารพและยอมรับในกฎและกติกาของสังคม                  

8) ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (คารวะธรรม  ปัญญาธรรม 
และสามคัคีธรรม) 

                 

9) รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผูอ้ืน                  

10) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี                   

11) มีนาํใจและเอือเฟือเผอืแผ ่                  

12) มีจิตสาธารณะโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ้ืนของสังคมไทย  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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1.4 คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองอาเซียน 

ตวัชีวดัของสมรรถนะ ไดแ้ก่ 

                 

1) มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน                  

2) มีความภูมิใจในความเป็นอาเซียน                  

3) เห็นคุณค่าในความเป็นส่วนหนึงของอาเซียน                  

4) เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนับนความ
แตกต่างของพลเมืองอาเซียน 

                 

5) เห็นคุณค่าในความเป็นหนึงและความหลากหลาย ของ
ประเทศภายในกลุ่มอาเซียน                  
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ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญทเีกยีวกบัความคดิเห็นในเรือง รูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู ในสถานศึกษาขนัพนืฐาน
เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (ต่อ) 

รายการสมรรถนะและตัวชีวดัของสมรรถนะ 
ทจีําเป็นสําหรับครู เพอืรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชียวชาญ 
ทเีกยีวกบัการกาํหนดรูปแบบสมรรถนะทจีําเป็นสําหรับครู  
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6) มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อ ประชาคมอาเซียนโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึนต่อพลเมืองอาเซียน 

                 

7) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายทาง
วฒันธรรมภายในกลุ่มประเทศอาเซียน                  

8) เคารพและยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายในการ
นบัถือศาสนาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน                  

9) เป็นผูท้ีมีโลกทศัน์ระดบัมหภาคซึงเป็นการมองโลกใน
ภาพรวมเพือเป็นประโยชน์ในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน 

                 

10) มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันา
ความเป็นอาเซียนเพืออนาคตทียงัยนื                  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฐ 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเทยีงแบบสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient Reliability) 
ของแบบประเมินสมรรถนะครูตามสภาพจริง โดยใช้โปรแกรม SPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



712 
 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเทยีงแบบสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient Reliability) 
ของแบบประเมนิสมรรถนะครูตามสภาพจริง 

โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.943 168 
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