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หลักสูตรฐานสมรรถนะ
กับ

บทบาทของศึกษานิเทศก�แนวใหม�

โดย
รองศาสตราจารย� ดร.ทิศนา แขมมณี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห-องประชุม คุรุสภา
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Why  What How

สมรรถนะ : ทําไม  อะไร  อย�างไร

คณะทํางานจัดทํากรอบสมรรถนะผู-เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ของคณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ในคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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Why  

สมรรถนะ : ทําไม

3

Why ?
ทําไมต-องปฏิรูปหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลสู�ฐานสมรรถนะ

การเปลีย่นแปลงของโลกและสังคม๑

การเกิดปDญหาสําคัญที่รุนแรง๒
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โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(ค.ศ. ๒๐๑๙ -๒๐๙๙ : พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๖๔๒)

โลกในศตวรรษท่ี ๒๑  : VUCA World
Volatility : มีความผันผวน แปรปรวน
Uncertainty : ไม�มีความแน�นอน
Complexity : มีความซับซ-อน

Ambiguity : มีความคลุมเครือ  
ไม�ชัดเจน

5

• Critical Thinking & Problem Solving 
(ทักษะด	านการคิดอย�างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก	ป�ญหา)
• Creativity & Innovation (ทักษะด	านการสร	างสรรค" และนวัตกรรม)
• Collaboration, Teamwork & Leadership  (ทักษะด	านความร�วมมือ การทํางานเป(นทีม และภาวะผู	นํา)
• Cross-cultural Understanding (ทักษะด	านความเข	าใจต�างวัฒนธรรม ต�างกระบวนทัศน")
• Communication, Information & Media Literacy 

(๒-๓ ภาษา) (ทักษะด	านการสื่อสารสนเทศ และรู	เท�าทันสื่อ)
• Computing & Media Literacy  (ทักษะด	านคอมพิวเตอร" และเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู	เท�าทันสื่อ)
• Career & Learning Self-reliance (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู	)
• Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง)

• Reading,  Riting,  Rithmetics  +  21st  Century Themes

• Learning Skills (ทักษะการเรียนรู	)                      • Leadership (ภาวะผู	นํา)

วิจารณ� พานิช, ๒๕๕๖.  การสร�างการเรียนรู�สู�ศตวรรษท่ี ๒๑. กรุงเทพฯ : ส. เจริญการพิมพ�, หน�า ๑๖.

“3Rs + 8Cs + 2Ls”   ทักษะแห�งศตวรรษท่ี ๒๑
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การเกิดปDญหาสําคัญท่ีรุนแรง
 ๑) ปDญหาคุณภาพของผู-เรียนในภาพรวม ผลการทดสอบ

O-NET ของผู-เรียนตํ่ามาก

ผลการสอบ O – NET ชั้นมธัยมศึกษาปsที่๖ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู-เข-าสอบกว�า ๓๗๒,๐๐๐ คน

คะแนนเฉลี่ย คณิตศาสตร� ๒๔.๕๓%
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๓๑ %
วิทยาศาสตร� ๒๙.๓๗ %
สังคมศาสตร� ๓๔.๗๐ %
ภาษาไทย ๔๙.๒๕ %
ส�วนใหญ�คะแนนต่ํากว�าปsก�อน

ผลคะแนนผู-จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส�วนใหญ�ตกเกณฑ�

Why ?

คุณภาพการศึกษาไทยต่ํามาก
ผลการสอบ O – NET ต่ํามาก

7

การเกิดปDญหาสําคัญท่ีรุนแรง

             ๒) ปDญหาคุณภาพของผู-เรียนในภาพรวม ผลการสอบPISA ต่ํามากอย�างต�อเน่ือง
ตลอดเวลา ๑๕ ปs ไม�ได-มาตรฐานสากล

Why ?
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การเกิดปDญหาสําคญัทีรุ่นแรง
       ๓) ปDญหาคณุภาพของผู-เรียนในภาพรวม ระดับความสามารถของนักเรียนไทยเม่ือเทียบกบัชาติ
ต�าง ๆ  อยู�ในระดับต่ํามากWhy ?

9

คุณลักษณะของผู-เรียนไม�น�าพอใจ
 

ความรู-ท�วมหัวเอาตัวไม�รอด 
หัวโต ตัวลีบ
นกแก-วนกขุนทอง
ทําอะไรไม�เป|น คิดไม�เป|น
เก�งแบบเป|ด ไม�เช่ียวชาญอะไรสักอย�าง
เรียนแบบตัวใครตัวมัน
ชอบอะไรง�ายๆ สบายๆ 
ไม�ใฝ~รู- สู-ส่ิงยาก
เรียนเพ่ือสอบ

10
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11

สรุปสาเหตุหลักของปDญหาผู-เรียนด-อยคุณภาพ

การท่ีคุณภาพของผู	เรียนตกตํ่าท้ังทางด	านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค" ก็
เนื่องมาจากหลักสูตรเน-นความรู- เนื้อหาจํานวนมาก ครูยังไม�สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู-เชิงรุกอย�างมีคุณภาพ และยังขาดการจัดประสบการณ�ท่ีช�วยให	
ผู	เรียนสามารถนําความรู- ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีได	เรียนรู	แล	ว ไป
ประยุกต�ใช-ให	เกิดประโยชน"ในการเรียนรู	 การทํางาน การปฏิบัติตน การใช	ชีวิต และ
การแก	ป�ญหาในสถานการณ"ต�างๆ ส�งผลให-ผู-เรียนขาดสมรรถนะต�างๆ ท่ีจําเป(นต�อ
การดํารงชีวิตอันแสดงถึงความด	อยคุณภาพของผู	เรียน

12
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ส่ิงท่ีเป|นอยู�
             เด็กไทยส�วนใหญ�ได-รับความรู-จํานวนมาก แต�ยังไม�สามารถใช-ความรู-ให-เป|น
ประโยชน�ต�อชีวิตได-เท�าที่ควร รวมทั้งยังขาดทักษะแห�งศตวรรษที ่๒๑ ที่จําเป|นต�อการดํารงชีวิต
ในโลกปDจจุบันและอนาคต ทําให-มขีีดความสามารถต่าํในการแข�งขันกับนานาประเทศ ซ่ึงจะ
กระทบต�อความอยู�รอดและความอยู�ดขีองประชาชนและประเทศชาต ิ
สิ่งที่มีความจําเป|น
            ครแูละผู-เก่ียวข-องกับการจัดการศึกษาให-แก�เด็กซ่ึงเป|นอนาคตของชาติ ได-มีความ
ตระหนักในบทบาทหน-าที่ของตนในการช�วยกันพัฒนาผู-เรียนในทุกระดบัการศึกษา ให-เป|นผู-มี
ทักษะและสมรรถนะที่จําเป|น ทันต�อความก-าวหน-าและการเปลีย่นแปลงของโลก

13

     
        สมรรถนะเป|นตัวช้ีวัดความสําเร็จของการทํางาน
ท่ีดีกว�าเชาวน�ปDญญา (Intelligence) ท่ีจะเห็นได-ว�า 
ผู-เรียนท่ีเรียนเก�งอาจไม�ประสบความสําเร็จในการทํางาน
เสมอไป แต�ผู-ท่ีทํางานเก�งมักประสบความสําเร็จสูงในการ
ทํางาน เน่ืองจากสามารถประยุกต�ใช-หลักการ วิธีการ 
ทักษะ และคุณลักษณะต�าง ๆ ท่ีตนมีอยู�ให-เกิดประโยชน�ใน
งานท่ีทํา”

                  ( David C. McClelland 
              แห�งมหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด )
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ข-อเสนอจากการรายงานของ PISA

“
 

“

     จากการประเมินความรู	และทักษะของผู	เรยีนในเรื่อง
การอ�าน คณิตศาสตร" วิทยาศาสตร" และการแก	ป�ญหา พบว�า ความสําเร็จในชีวิตของนักเรียน

ขึ้นอยู�กับระดับของสมรรถนะของผู-เรียน (students’ success in life depend on a 
much wider range of competencies) 

      ในโลกยคุใหม�ท่ีมีความซับซ	อนมากข้ึน     มีความท	าทายมากข้ึน ในสภาพการณ"เช�นน้ี
สมรรถนะของบุคคลท่ีจะพัฒนาไปสู�เป]าหมายท่ีต	องการก็จะมีความซับซ	อนมากข้ึน มิใช�เป|นเพียง

ทักษะท่ีเคยกําหนดไว	แต�เดิม

15

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ
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การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอย�างใด ข้ึนอยู�กับความรู- ทักษะ (ส�วนท่ีอยู�เหนือนํ้า) และคุณลักษณะอื่นๆ (ส�วนท่ีอยู�
ใต-น้ํา) ของบุคคลน้ัน 

บุคคลเปรียบเทียบได-กับภูเขานํ้าแข็ง  
โดยมีส�วนที่เห็นได-ง�าย พัฒนาได-  คือ
ส�วนที่ลอยอยู�เหนือนํ้า ซ่ึงก็คือองค�
ความรู-และทักษะต�างๆ ที่บุคคลมีอยู� 
และส�วนใหญ�ที่มองเห็นได-ยาก อยู�ใต-
ผิวนํ้า ได-แก� แรงจูงใจ อุปนิสัย 
ภาพลักษณ�ภายใน และบทบาทต�อ
สังคม ซ่ึงมีผลต�อพฤติกรรมในการ
ทํางานของบุคคล และเป|นส�วนที่
พัฒนาได-ยาก

Model ภูเขานํ้าแขง็ (Iceberg Model)
(David C. McClelland)

 องค�ประกอบของสมรรถนะ

 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ

สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ เดวิด แมคคลาเลน (David   McCleland)  เกิดจากองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๕ 
ประการดังน้ี

๑.ทักษะ (Skill)  หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระทําได-ดี และฝ�กปฏิบัติจนชํานาญ เช�น
ทักษะการอ�าน

๒.ความรู-(Knowledge) หมายถึง ความรู-เฉพาะด-านของบุคคล เช�น ความรู-
ด-านภาษาอังกฤษ ความรู-ด-านการบริหารสถานศึกษา

๓.ทัศนคติ ค�านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ�ของตนเอง (Self-
Concept) เช�น คนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-Confident) จะเช่ือว�าตนเอง
สามารถแก-ปDญหาต�าง ๆ ได-
       ๔.บุคลิกประจําตัวบุคคล (Trait)  เป|นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลน้ัน ๆ เช�นเป|นคนท่ี
น�าเช่ือถือ ไว-วางใจได-  มีคุณลักษณะเป|นผู-นํา 
       ๕.แรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน  (Motive) ทําให-บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ�งไปสู�
ส่ิงท่ีเป|นเป�าหมาย เช�นบุคคลท่ีมุ�งผลสําเร็จ (Achievement Orientation) จะ
พยายามทํางานให-สําเร็จตามเป�าหมาย และปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเอง
ตลอดเวลา

องค�ประกอบท้ัง ๕ ประการท่ีรวมกันเป|น
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและก�อให-เกิดสมรรถนะ

18
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สรุปได-ว�า
         สมรรถนะเป|นความสามารถของบุคคลใน
การใช-ความรู-   ทักษะเจตคติ และคุณลักษณะท่ี
ตนมีอยู�ในการทํางาน หรือการแก-ปDญหาต�าง ๆ 
จนประสบความสําเร็จในระดับใด ระดับหน่ึง 

       สมรรถนะ แสดงออกทางพฤติกรรมการ
ปฏิบัติท่ีสามารถวัดและประเมินผลได- 

      สมรรถนะจึงเป|นผลรวมของความรู- ทักษะ 
เจตคติ คุณลักษณะและความสามารถอื่น ๆท่ี
ช�วยให-บุคคล หรือกลุ�มบุคคลประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน

23Criteria/Proficiency ตามเกณฑ์ที�
กาํหนด

ทํา / ปฏบิัติ

ความสําเร็จ

งาน

การแกปั้ญหา

สถานการณ์

ทักษะความรู ้ คณุลักษณะสมรรถนะ=

ระดับ / 

เกณฑก์าร
ปฏบิัติ

ประยกุตใ์
ช ้องค�ประกอบสําคัญ ๗ ประการ 

ของสมรรถนะ
....................................
๑) ความรู- (Knowledge)  
๒) ทักษะ (Skill)   
๓) คุณลักษณะ / เจตคติ (Attribute / Attitude)    
๔) การะประยุกต�ใช- (Application)    
๕) การกระทํา / การปฏิบัติ(Performance) 
๖) งานและสถานการณ�ต�างๆ (Tasks / Jobs / 

Situations) 
 ๗) ผลสําเร็จ (Success) ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

24
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อะไรไม�ใช�........สมรรถนะ

    คนมีความรู- แต�ไม�ใช-ความรู-หรือไม�สามารถ
ใช-ความรู- ในสถานการณ�ต�าง ๆ ยังไม�ถือว�ามี
สมรรถนะ
เช�น ผู-มีความรู-ภาษาอังกฤษ 
แต�ไม�สามารถพูดคุยกับชาวต�างชาติได-

     คนมีทักษะ แต�ไม�นําทักษะน้ันมาใช-ใน
สถานการณ�ต�าง ๆ ก็ยังไม�ถือว�ามีสมรรถนะ
เช�น มีทักษะการอ�าน เขียน ฟDง พูด สอบผ�านการ
ทดสอบ แต�ไม�กล-าส่ือสารกับชาวต�างชาติ

     คนมีเจตคติท่ีดี  แต�ไม�นํามาใช-ในสถานการณ�ต�าง ๆ ถือว�ายัง
ไม�มีสมรรถนะ
เช�น ชอบภาษาอังกฤษ มีเจตคติท่ีดีต�อภาษาอังกฤษ แต�ไม�ยอมพูด
ส่ือสารกับชาวต�างชาติ

25

                   อะไรเป|นสมรรถนะ ?

• ความรู- ทักษะ และคุณลกัษณะแต�ละอย�าง หากยังไม�ได-นําไปประยุกต�ใช-ในงาน
และสถานการณ�ต�าง ๆ  ยังไม�ใช�สมรรถนะ

• ความรู- ทักษะ และคุณลกัษณะแต�ละอย�าง หากได-นําไปประยุกต�ใช-ในงานและ
สถานการณ�ต�าง ๆ จนเกิดผลลัพธ�หรือความสําเร็จตามต-องการ ถือเป|นส�วนหนึ่ง
ของสมรรถนะ

• ความรู- ทักษะ และคุณลกัษณะท่ีบุคคลได-เรียนรู-แล-ว หรือมีอยู�หาก       ได-นําไป
ประยุกต�ใช-ร�วมกันจนเกิดความสาํเร็จตามต-องการ นับเป|นสมรรถนะ

26



หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 23/08/62

14

ความแตกต�างระหว�างสมรรถนะกับทักษะ (๑)

 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ

     สมรรถนะเป|นความสามารถในการปฏิบัติงานใดๆ ได-สําเร็จ ส�วน
ทักษะ ก็เป|นความสามารถในการทําส่ิงในส่ิงหน่ึงได-ดีในระดับใดระดับ
หน่ึง ท้ัง ๒ คําเป|นคําท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการกระทําหรือการปฏิบัติ
เหมือนกัน 
      โดยท่ัวไปจึงมักมีการใช-คําว�าทักษะ (skills) และสมรรถนะ 
(competency) ควบคู�กัน หรือสลับกันอยู�บ�อยๆ 

27

 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ

 อย�างไรก็ตาม 
       แม-จะดูเหมือนกนั  แต�สมรรถนะจะเป|นทักษะ หรือ
ความรู-ท่ีนาํไปสู�การกระทําหรือการปฏิบัติท่ีดีกว�า โดดเด�นกว�า 
ทักษะ

Competencies refer to skills or knowledge that 
lead to superior performance.

(https://talentguard.com)

28

ความแตกต�างระหว�างสมรรถนะกับทักษะ (๒)
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 แนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ

๑. Core Competencies/ Generic Competencies 
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะแกน  สมรรถนะท่ัวไป 
สมรรถนะกลาง

๒. Specific Competencies สมรรถนะเฉพาะ

29

ประเภทของสมรรถนะ

ลักษณะของสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ

     เป|นสมรรถนะข-ามวิชาหรือคร�อมวิชา คือเป|นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให-เกิดขึ้นแก�
ผู-เรียนได-ในสาระการเรยีนรู-ต�างๆ

หรือนําไปประยุกต�ใช-ในการพัฒนาผู-เรียนให-เรียนรู-สาระต�างๆ ได-ดีขึ้น ลึกซ้ึงขึ้น
     สมรรถนะในลักษณะน้ี เป|นสมรรถนะที่มีลักษณะ “Content – free” คือ ไม�เกาะติด
เน้ือหา หรือไม�ขึ้นกับเน้ือหา เพียงแต�ว�าสมรรถนะบางสมรรถนะ อาจพัฒนาได-ดีกว�ากับเน้ือหาบาง
เน้ือหา 

     ตัวอย�างสมรรถนะประเภทน้ีเช�น สมรรถนะการคิดขั้นสูง สมรรถนะการทํางานแบบรวมพลัง 
สมรรถนะทักษะชีวิต ซ่ึงสมรรถนะเหล�าน้ี 

สามารถใช-เน้ือหาสาระใดๆ ก็ได-ในการพัฒนา

สมรรถนะหลัก (Core Competency )

30
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ลักษณะของสมรรถนะในหลักสูตรฐานสมรรถนะ

    เป|นสมรรถนะเฉพาะวิชา / สาขาวิชา ซ่ึงจําเป|นสําหรบัวิชาน้ันๆ 
     ตัวอย�างเช�น ในกลุ�มสาระการเรยีนรู-ภาษาไทย จะมีสมรรถนะเฉพาะของวิชา เช�น 
สมรรถนะด-านหลักภาษา  การประพันธ�   ในกลุ�มสาระศิลปะมีสมรรถนะด-านการวาดภาพ การปD�น 
การประดิษฐ� เป|นต-น
      สาระวิชาต�างๆ จะมีสมรรถนะเฉพาะวิชาของตน ซ่ึงมีลักษณะเป|น “ทกัษะ” (Skill) หรือการ
ปฏบิัติ

      หากผู-เรยีนได-รบัการฝ�กทักษะจนสามารถ
ใช-งานได- และสามารถประยุกต�ใช-ทักษะน้ัน ในการทํางาน และในสถานการณ�หลากหลาย ทักษะน้ัน 

ก็จะพัฒนาเป|นสมรรถนะ

สมรรถนะเฉพาะ( Specific Competency)

31

๐
๑

๐
๔
๐
๕

การศึกษาฐานสมรรถนะ 
    (Competency – Based Education : CBE)

• หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  (Competency – Based Curriculum : CBC) 
• การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
  (Competency – Based Instruction : CBI) 
• การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 
  (Competency – Based Assessment : CBA) 

32
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ(CBC)
• OUTCOME-BASED (COMPETENCY OUTCOMES)
• LEARNER CENTRIC
• MULTIDISCIPLINARY
• CONTEXTUALIZED
• ADAPTIVE TO THE CHANGING NEEDS

33

การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ(CBI)

* ACTIVE LEARNING
* ACTION ORIENTED
* INTEGRATION
* REAL LIFE APPLICATION
* MASTERY LEARNING 
* SELF DIRECTED, SELF PACING 
* FEEDBACK 
* REMEDIAL TEACHING

34
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การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ(CBA)

•PERFORMANCE TEST
(วัดสมรรถนะท่ีเป|นองค�รวมของการประยุกต�ใช-ความรู-  ทักษะ 
และคุณลักษณะ)

•FORMATIVE/AUTHENTIC ASSESSMENT 
(วัดสมรรถนะย�อยในการเรียนการสอน)

35

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ(CBC)

การเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ(CBI)

การวัดและ
ประเมินผลฐาน
สมรรถนะ(CBA)

• OUTCOME-BASED
(COMPETENCY OUTCOMES)

• LEARNER CENTRIC
• MULTIDISCIPLINARY
• CONTEXTUALIZED
• ADAPTIVE TO THE CHANGING 

NEEDS

  * ACTIVE LEARNING
* ACTION ORIENTED
* INTEGRATION
* REAL LIFE APPLICATION
* MASTERY LEARNING 
* SELF DIRECTED, SELF PACING 
* FEEDBACK 
* REMEDIAL TEACHING

• PERFORMANCE TEST
(วัดสมรรถนะท่ีเป|นองค�รวมของ
การประยุกต�ใช-ความรู-  ทักษะ 
และคุณลักษณะ)

• FORMATIVE/AUTHENTIC 
ASSESSMENT 
(วัดสมรรถนะย�อยในการเรียนการ
สอน)

36

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 
(Competency – Based Education)
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การศึกษาความเป|นไปได-ของ
การจัด

การศึกษาฐานสมรรถนะ
(CBE)ในประเทศไทย

37

38
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รายการสมรรถนะหลักของผู-เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับชัน้ประถมศึกษาปsท่ี ๑-๓ 

สมรรถนะที่ ๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication) 

สมรรถนะที่ ๒ คณติศาสตร�ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะที่ ๓ การสบืสอบทางวิทยาศาสตร�และจิตวิทยาศาสตร�

                  (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 

สมรรถนะที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

(English for Communication) 

 

39

คนไทยฉลาดรู- (Literate Thais)

สมรรถนะที่ ๕ ทักษะชีวติและความเจรญิแห�งตน  

                  (Life Skills and Personal Growth)
สมรรถนะที่ ๖ ทักษะอาชีพและการเป|นผู-ประกอบการ

                  (Career Skills and Entrepreneurship)

รายการสมรรถนะหลักของผู-เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับชัน้ประถมศึกษาปsท่ี ๑-๓ (ต�อ) 

40

คนไทยอยู�ดีมีสุข (Happy Thais)

คนไทยสามารถสูง (Smart Thais)
สมรรถนะที่ ๗  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
                   (Higher-order Thinking Skills and Innovation)
สมรรถนะที่ ๘ การรู-เท�าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิตัล 
                  (Media, Information and Digital Literacy)
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สมรรถนะท่ี ๙ การทํางานแบบรวมพลัง เป|นทีม และมีภาวะผู-นํา (Collaboration, 
Teamwork and Leadership)
สมรรถนะท่ี ๑๐ พลเมืองตื่นรู-ท่ีมีสํานึกสากล 
        (Active Citizen with Global Mindedness)

รายการสมรรถนะหลักของผู-เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับชัน้ประถมศึกษาปsท่ี ๑-๓ (ต�อ) 

41

พลเมืองไทยใส�ใจสังคม (Active Thai Citizen)

คนไทยฉลาดรู-
LITERATE THAIS
-ใช-ภาษาส่ือความคิดอย�างสร-างสรรค� ผูกพันและภาคภูมิใจในความเป|นไทย ติดต�อ
สัมพันธ�ไทย-สากล 
-ใช-ตรรกะคณิต-วิทย�ในชีวิต พิชิตปDญหา

คนไทยอยู�ดีมีสุข 
HAPPY THAIS
-รู-จักตน พ่ึงพาตน เป|นคนสุขง�าย ใฝ~
ความดี มีสุนทรีย�  มีวินัย ใส�ใจเรียนรู- 
อยู�อย�างพอเพียงและสมดุล
-มีทักษะการทํางาน สร-างพ้ืนฐานอาชีพ
ตามถนัด บริหารจัดการ ประกอบการ
อย�างสร-างสรรค�และใส�ใจสังคม *

ผลลัพธ�ที่พึงประสงค�
ของการศึกษา

คนไทยสามารถสูง SMART THAIS
คิดรอบคอบ พิจารณารอบด-าน สู�การแก-ปDญหา 
พัฒนานวัตกรรม รู-เท�าทันตนเอง เท�าทันส่ือ เท�าทันสังคม พลเมอืงไทยใสใ่จสังคม 

ACTIVE THAI CITIZEN
รวมพลังทํางาน 
ร�วมกิจการสาธารณะ 
มีภาวะผู-นํา มีสัมพันธ�
อันดี เคารพศักดิ์ศรีและความ
แตกต�าง สร-างความเป|นธรรม

42
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จัดทําขึ้นบนฐานของการศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห�
เอกสาร และมีความสอดคล-องกบัหลักการ ๖ ประการ คือ 
สามารถตอบสนองต�อ 
๑. นโยบายและความต-องการระดับชาติ
๒. ทักษะแห�งศตวรรษท่ี ๒๑
๓. ศาสตร�พระราชา พระราโชบาย พระราชดําริ
๔. เอกลักษณ�ความเป|นไทย
๕. พัฒนาการตามวัยและความแตกต�างของผู-เรียน
๖. มาตรฐานสากล

ผ�านการตรวจสอบโดยกลุ� ม
ผู- เชี่ ยวชาญเฉพาะสมรรถนะ 
และกลุ�มผู-ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ภาพรวมและได-รับการยอมรับ

43

โมเดลโครงสร-างสมรรถนะของผู-เรียนท่ี
สอดคล-องกับข-อมูลเชิงประจักษ�

ผ�านการตรวจสอบความสอดคล-องของโมเดลโครงสร-างองค�ประกอบสมรรถนะหลักของผู-เรียนระดบั
ประถมศึกษาตอนต-นกับข-อมูลเชิงประจักษ� โดยใช-วิธีการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ด-วยโปรแกรมลิสเรล และพบว�าโมเดลน้ีมีความสอดคล-องกับข-อมูล
เชิงประจักษ� สามารถนําไปใช-อธบิายสมรรถนะของผู-เรียนระดับประถมศึกษาตอนต-นได-

44
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ภาพเด็กไทยที�ตอ้งการ
๑. คนไทยฉลาดรู ้(Literate Thais)
๒. คนไทยอยูด่มีสีขุ (Happy Thais)
๓. คนไทยสามารถสงู (Smart Thais)
๔. พลเมอืงที�ใสใ่จสงัคม (Active Thai 
Citizens)
สมรรถนะหลกัผูเ้รยีน
๑. ดา้นภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 
๒. ดา้นคณติศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั
๓. ดา้นการสบืสอบวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยา
ศาสตร์
๔. ดา้นภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร
๕. ดา้นทกัษะชวีติและความเจรญิแหง่ตน
๖. ดา้นทกัษะอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการ
๗. ดา้นทกัษะการคดิข ัRนสงูและนวตักรรม
๘. ดา้นการรูเ้ทา่ทนัสื�อ สารสนเทศ และดจิทิลั
๙. ดา้นการทํางานแบบรวมพลงั เป็นทมี และ
ภาวะผูน้ํา
๑๐. ดา้นการเป็นพลเมอืงตื�นรูท้ ี�มสํีานกึสากล

แนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ฐานสมรรถนะ

แนวทางที�๑ ใชง้านเดมิเสรมิ
สมรรถนะ 
แนวทางที� ๒ ใชง้านเดมิตอ่เตมิ
สมรรถนะ 
แนวทางที� ๓ ใชรู้ปแบบการเรยีนรูสู้ ่
การพฒันาสมรรถนะ 
แนวทางที� ๔ สมรรถนะเป็นฐานผสาน
ตวัชีRวดั 
แนวทางที� ๕ บูรณาการผสานหลาย
สมรรถนะ 
แนวทางที� ๖ สมรรถนะชวีติในกจิวตัร
ประจําวนั 

45

สมรรถนะศึกษานิเทศก�

สมรรถนะท่ี ๑  ผู-นําการเรียนรู- (Learning Leader) 

สมรรถนะท่ี ๒  ผู-นําการคิดและการปฏิบัติตน 

(Brain & Behavior) 

สมรรถนะท่ี ๓  ผู-นําการเปล่ียนแปลงสู�เป�าหมาย ท่ีท-าทาย 

                       (Change & Challenge) 

สมรรถนะท่ี ๔  ผู-สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการเรียนรู- 

                       (Supporter & Facilitator) 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

สมรรถนะด-าน สมรรถนะ

สมรรถนะท่ี ๑ 
ผู-นําการเรียนรู- 
(Learning Leader) 

๑.๑ มีความรู-เฉพาะทางในสาขาหรือวชิาที่จะนิเทศ กลยุทธ�การนิเทศ และ
ศาสตร�การสอนในการพัฒนาผู-เรียน และสามารถนําตนเองในการเรียนรู-ให-
เพ่ิมพูนอย�างต�อเน่ือง 

๑.๒ ช�วยสร-างผู-นําทางวชิาการในสถานศึกษา เพ่ือช�วยพัฒนาครู ผู-เรียน และ
คุณภาพการศึกษา 

๑.๓ ส�งเสริมการเรยีนรู-ของผู-บริหารสถานศึกษาและพัฒนาครู บนพ้ืนฐานของ
ข-อมูล ประสบการณ�ของผู-บรหิาร ครู และบรบิทของสถานศึกษา
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

สมรรถนะด-าน สมรรถนะ

สมรรถนะท่ี ๒ 
ผู-นําการคิดและการ
ปฏิบัติตน 
(Brain & Behavior) 

๒.๑ คดิเป|นระบบ คดิเชิงนวัตกรรม กล-ารเิริ่มสิ่งใหม� เป�ดรบัแนวคดิใหม� ๆ เพือ่พฒันาระบบงานให-เรยีบ
ง�าย สร-างสรรค�แนวทางและพฒันางานอย�างต�อเนือ่ง 
๒.๔ มีความเช่ือม่ันในตนเอง และผู-อืน่ว�าสามารถพฒันาได- มองปDญหาและอุปสรรคเป|นโอกาสในการ
เรียนรู- มีความพยายามในการปรับตัว ทาสิ่งที่ท-าทายและพฒันาส่ิงใหม� ๆ

๒.๒ มีสมรรถนะครูที่จาเป|น เป|นแบบอย�างในการสอนและการทางานแก�ครูและผู-บริหาร 

๒.๓ มีความสามารถในการสื่อสาร สร-างความสัมพนัธ�อนัดี สร-างแรงบันดาลใจ และ
จูงใจทีมงานให-มุ�งสู�ผลลพัธ�ที่ท-าทาย 

๒.๔ มีความเช่ือม่ันในตนเอง และผู-อืน่ว�าสามารถพฒันาได- มองปDญหาและอุปสรรคเป|นโอกาสในการ
เรียนรู- มีความพยายามในการปรับตัว ทาสิ่งที่ท-าทายและพฒันา
สิ่งใหม� ๆ 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

สมรรถนะด-าน สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๓ 
ผู-นําการเปลี่ยนแปลงสู�
เป�าหมาย ที่ท-าทาย 
(Change & Challenge) 

๓.๑ เสริมพลังทีมงานให-ร�วมมือร�วมใจ (Synergy) 
นําการเปลี่ยนแปลง 

๓.๒ มีความใฝ~รู-ทางวิชาการ สามารถสร-างความรู- รู-จักนําบทเรียนในอดีตมาใช-ในการพฒันางาน ใน
ปDจจุบนัและตัดสินใจสร-างผลลพัธ�ที่
ท-าทายในอนาคต 

๓.๓ มีทักษะในการทํางานแบบรวมพลังร�วมกับเครอืข�ายผู-นเิทศ ผู-บรหิารสถานศกึษา และครผูู-สอน 

๓.๔ เช่ือมโยง แนวคิด หลกัการ นโยบายและความเปลี่ยนแปลงใหม� 
สู�การจัดระบบการปฏบิัติงานที่ง�าย เหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน และเช่ือมโยงข-อมูลเชิงประจักษ�สู�
การสร-างองค�ความรู- บทเรียน 
แนวปฏบิตัิเพื่อการเรียนรู-ร�วมกนัและการทํางานที่เกดิผล 
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สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

สมรรถนะด-าน สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๔ 
ผู-สนับสนุน อํานวยความ
สะดวก
ในการเรียนรู- 
(Supporter & 
Facilitator) 

๔.๑ มีทักษะในการฟDงอย�างลึกซึ้ง มีความเข-าใจ เห็นอกเห็นใจผู-อื่น 

๔.๒ มีทักษะการช้ีแนะทางปDญญา (Cognitive Coaching) พัฒนากระบวนการคิด ให-
สามารถนําตนเองและพัฒนางานให-มีคุณภาพมากข้ึน โดยมีความเข-าใจในบริบทของการเรียน
การสอน สามารถสังเกตความคิดและพฤติกรรมของครู สามารถตั้งคาถามกระตุ-นการคิดให-ครู
สามารถหาคําตอบและแนวทางท่ีเหมาะสมด-วยตนเอง รวมท้ังสามารถให-ข-อมูลย-อนกลับและ
คําช้ีแนะท่ีเป|นประโยชน�แก�ครู 

๔.๓ พัฒนาครูให-มีทักษะการสะท-อนคิดในการทํางาน เพ่ือการพัฒนาตนเองและผู-เรียน 
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