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คำชี้แจงร่ำงตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะกำรรวมพลังทำงำนเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมิน สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) เป็นตัวอย่าง
เครื่องมือ ที่ใช้ดาเนินการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประกอบด้วย
1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย
- แบบสังเกตพฤติกรรม
3. ขอความร่วมมือครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณากรอบโครงสร้างเครื่องมือ และเครื่องมือ
ประเมิน พร้อมแสดงความคิดเห็นและให้คาแนะนา โดยตอบลงในแบบสารวจความคิด เพื่อประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีมให้มีคุณภาพ สาหรับนาไปใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
การรวมพลังทางานเป็นทีม การทางานร่วมกันให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยการเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นา ใช้กระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่าง
เป็ นระบบ ด้ ว ยความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ มี ก ารประสานความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งสู่ ก ารตั ด สิ น ใจเป็ น ที ม อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

ระดับ

คาอธิบายระดับ

พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

เป็นสมาชิกที่ริเริ่มกาหนดเป้าหมาย วิธีการทางาน ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นา
แบบสังเกตพฤติกรรม
ของทีม สะท้อนการทางานของตนเอง แสดงความ
1. ใช้จุดเด่นของตนเองและสมาชิกในการทางาน
คิ ด เห็ น และสนั บ สนุ น การท างานของสมาชิ ก
2. สะท้อนการทางานของตนเอง
ในทีมให้บรรลุเป้าหมาย
3. จูงใจเพื่อนร่วมงานสู่ความสาเร็จ
4. กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้านกระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ
5
ระดับ
1. มีการกาหนด เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ตามความแตกต่างระหว่าง
เริ่มต้น
บุคคล และวิธีการทางาน ของสมาชิกในทีม
2. เชื่อมโยงหน้าที่ของตนเองกับเป้าหมายของทีม
3. ร่วมวางแผนขั้นตอนในการทางานเป็นทีม
4. ตัดสินใจร่วมกันในทีมได้
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง
1. เข้าใจและยอมรับความสามารถของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
2. มีทักษะพื้นฐานการแก้ไขความขัดแย้ง
เป็นผู้นาตนเอง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นา
แบบสังเกตพฤติกรรม
ท างานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของที ม สามารถ
1. สะท้อนการทางานของตนเองและสมาชิกในทีมเพื่อหาจุดเด่นและจุดพัฒนา
6
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ระดับ สะท้อนผลการ ทางานของทีมและให้ความคิดเห็น
กาลัง โดยตระหนั ก ถึ ง เป้ า หมายและสั ม พั น ธภาพเชิง ด้านกระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ
พัฒนา บวกของทีม
1. ร่วมกาหนดเป้าหมาย วางแผนการทางานเป็นทีม
2. ลงมือปฏิบัติทบทวน
3. ประเมินผล และปรับปรุงการทางานร่วมกัน
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ระดับ

7
ระดับ
สำมำรถ

คำอธิบำยระดับ

เป็ น ผู้ น าตนเอง สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจและกระบวน การทางาน มีวิธีการทางาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก
และจั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยความเข้ า ใจและ
ยอมรั บ ความแตกต่ า ง ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุก
คนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน

พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

4. เข้าใจกระบวนการทางานเป็นทีมอย่างเป็นองค์รวมและปรับบทบาท
และหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของทีม
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
1. ไว้วางใจและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. ใช้ทักษะพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการทางานเป็นทีม
3. เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้ำนกำรเป็นสมำชิกทีมที่ดี และมีภำวะผู้นำ
แบบสังเกตพฤติกรรม
1. ใช้ทักษะการทางานเป็นทีมในการดึงศักยภาพของสมาชิกให้บรรลุผล
สาเร็จ
2. สะท้อนการทางานและให้ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกทีม
3. การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
4. เป็นผู้นาตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของทีม
ด้ำนกระบวนกำรทำงำนแบบร่วมมือรวมพลังอย่ำงเป็นระบบ
1. สนับสนุนด้านข้อมูล ส่งเสริมกระบวนการทางานที่ให้สมาชิกทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
2. มีการทางานเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
1. มีทัศนคติเชิงบวกในการทางานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชม และเห็นความทุ่มเท
พยายาม ในการทางานของสมาชิกทีม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ เพื่อสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
3. จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบเห็นประโยชน์จากความแตกต่าง
ทางความคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

สทศ. สพฐ.

สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ชั้น ม.1-3 หน้า 4

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกรรม สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทม ช่วงชัน้ ท่ 3 (ม.1 – ม.3)
ชื่อ – สกุล……………………………………….....………… ชั้น........... เลขท…่ ………..กลุม่ ………………………
คาช้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงพฤตกรรม
ข้อ
พฤตกรรม
ระดับ
ปรากฏ ไม่ปรากฏ
1. ด้านการเป็นสมาชกทมท่ด และมภาวะผู้นา
1.1 เลือก/อาสาทางานตามความถนัดและสนใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1.2 แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3 บอกจุดเด่น – จุดที่ควรพัฒนาหรือสะท้อนการทางานของตนเองและสมาชิกในทีม
1.4 มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการยอมรับ
1.5 แบ่งงานให้สมาชิกในทีมโดยยึดความถนัดของแต่ละบุคคล
1.6 ทางานเป็นขั้นตอน และให้คาแนะนา/คาปรึกษาแก่สมาชิกในทีม
1.7 สร้างแรงบันดาลใจในการทางานเพื่องานภาพรวม
1.8 รับผิดชอบตามบทบาทของผู้นาหรือผู้ตามที่ดีตามสถานการณ์
1.9 มีภาวะผู้นา เป็นสมาชิกที่ดีของทีมและแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.10 มีแรงบันดาลใจ และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนได้รับ
ความไว้วางใจ และยอมรับจากสมาชิกในทีม
1.11 กระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมนาจุดเด่นมาใช้ในการทางานจนบรรลุตามเป้าหมาย
2. ด้านกระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ
2.1 ร่วมกาหนดเป้าหมาย วางแผนการทางาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
ในกลุ่มอย่างเป็นระบบ
2.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจกับสมาชิกภายในทีมให้งานสาเร็จตามแผน
2.3 ร่วมกาหนดเป้าหมาย วางแผนการทางาน และทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
2.4 ทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงการทางานร่วมกันภายในทีม
2.5 มีบันทึกร่องรอยหลักฐานการทางานที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.6 ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ทาให้สมาชิกสามารถทางานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้
2.7 บริหารจัดการทีมโดยใช้กระบวนการระดมความคิด อภิปราย วิเคราะห์จุดเด่นจุดอ่อน
พร้อมทั้งแก้ปัญหาในการดาเนินการในภาพรวม
2.8 เห็นคุณค่าของการคิดเชิงระบบ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของทีมโดยคานึงถึงความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
2.9 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงประโยชน์ของทีม
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ข้อ
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พฤติกรรม

ระดับ

การแสดงพฤติกรรม
ปรากฏ ไม่ปรากฏ

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง
3.1 ยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันของสมาชิกภายในทีม
3.2 มีทักษะพื้นฐานในการแก้ไขความขัดแย้ง (ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง สร้างความร่วมมือกัน
การเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น)
3.3 ยอมรับ/ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการทางานเป็นทีม
3.4 ใช้ทักษะพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง (ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง
สร้างความร่วมมือกัน การเข้าใจผู้อื่น เป็นต้น)
3.5 แสดงพฤติกรรมเชิงบวกในการทางานร่วมกับผู้อื่น (ชื่นชม ยกย่อง ฯลฯ)
3.6 ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น (แสดงกริยา/วาจา ที่ให้เกียรติสมาชิกภายในทีม ฯลฯ)
3.7 มีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.8 ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีม ตัดสินปัญหาด้วยความเป็นธรรม
3.9 ใช้ประโยชน์จากความคิดทีแ่ ตกต่าง ร่วมกันตัดสินใจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
ระดับ
แปลผล

5
เริ่มต้น

6
กาลังพัฒนา

สรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 1. ด้านการเป็นสมาชิกที่ดีและมีภาวะผู้นา
ด้านที่ 2. ด้านกระบวนการทางานรวมพลังอย่างเป็นระบบ
ด้านที่ 3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง

7
สามารถ

8
เหนือความคาดหวัง

ระดับ_______
ระดับ_______
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