สทศ. สพฐ.

สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ชั้น ม.4-6 หน้า 1

คำชี้แจงร่ำงตัวอย่ำงเครื่องมือประเมินสมรรถนะกำรรวมพลังทำงำนเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
ร่างตัวอย่างเครื่องมือประเมิน สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) เป็นตัวอย่าง
เครื่องมือ ที่ใช้ดาเนินการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประกอบด้วย
1. กรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
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 4 (ม.4 – ม.6)
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

เป็ น ผู้ น าตนเอง สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นา
แบบสังเกตพฤติกรรม
ตัดสินใจและกระบวน การทางาน มีวิธีการทางาน
1. ใช้ทักษะการทางานเป็นทีมในการดึงศักยภาพของสมาชิกให้บรรลุผลสาเร็จ
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก
2. สะท้อนการทางานและให้ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกทีม
และจั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยความเข้ า ใจและ
3. การสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
ยอมรั บ ความแตกต่าง ความเสมอภาคและเท่ า
4. เป็นผู้นาตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของทีม
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคน ด้านกระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ
7
ในทีมอย่างเท่าเทียมกัน
1. สนับสนุนด้านข้อมูล ส่งเสริมกระบวนการทางานที่ให้ส มาชิกทุ ก คน
ระดับ
มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
เริ่มต้น
2. มีการทางานเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง
1. มีทัศนคติเชิงบวกในการทางานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชม และเห็นความทุ่มเท
พยายามในการทางานของสมาชิกทีม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ เพื่อสร้างและรัก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
3. จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบเห็นประโยชน์จากความแตกต่าง
ทางความคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
8
มีภาวะผู้นา ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อมองเห็ น ด้านการเป็นสมาชิกทีมที่ดี และมีภาวะผู้นา
แบบสังเกตพฤติกรรม
ระดับ ภาพความสาเร็จตัดสินใจและทางานอย่างมีส่วนร่วม
1. เป็นผู้นา และสมาชิกที่ดี
กาลัง เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ที ม ใ ห้ บ รร ลุ เ ป้ าห ม ายด้ ว ย
2. มีการวางแผน เพื่อการพัฒนาการทางานเป็นทีม
พัฒนา กระบวนการทางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้อีกทั้งรักษา
3. มีแรงบันดาลใจ และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สัมพันธภาพเชิงบวกในทีม
จนได้รับความไว้วางใจ และยอมรับจากสมาชิกทีม
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ระดับ

คำอธิบำยระดับ

มีภาวะผู้นา เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและ
คุณค่าของการรวมพลังทางานเป็นทีม มีความสามารถ
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ในการประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง และทางาน
ระดับ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และสามารถ
สำมำรถ จัดการความขัดแย้งได้

พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

4. กระตุ้นและส่งเสริมให้ทีมนาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ในการทางานให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ด้ำนกระบวนกำรทำงำนแบบร่วมมือรวมพลังอย่ำงเป็นระบบ
1. ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการบริหารจัดการทีมในภาพรวม
2. ตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ทางาน โดยคานึงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. เห็นภาพความสาเร็จของทีม ให้ความร่วมมือในการทางานเป็นทีมด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งสุ ด ความสามารถ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ
ทรัพยากรที่จาเป็นตลอดจนร่วมตัดสินใจกับทีมโดยคานึงถึงประโยชน์
ของทีมก่อนประโยชน์ส่วนตน
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
1. ปฏิบัติตนต่อสมาชิกทีมด้วยความจริงใจ
2. เห็นอกเห็นใจผู้อื่นในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
3. ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
4. จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
5. เห็นประโยชน์จากความแตกต่างทางความคิด
6. ร่วมกันตัดสินใจโดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
7. มีการทบทวนประเมินผลที่เกิดขึ้น
ด้ำนกำรเป็นสมำชิกทีมที่ดี และมีภำวะผู้นำ
แบบสังเกตพฤติกรรม
1. เป็นภาวะผู้นา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทางานอย่างเป็นระบบ
2. มี ค วามยื ด หยุ่ น และสามารถประสานความร่ ว มมื อ ในการท างาน
ทั้งภายในและระหว่างทีม
ด้ำนกระบวนกำรทำงำนแบบร่วมมือรวมพลังอย่ำงเป็นระบบ
1. วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความแตกต่าง
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ระดับ

คำอธิบำยระดับ

มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และ
เห็ น คุ ณ ค่ า ของทุ ก คนในที ม อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับการรวม
พลั ง ท างานเป็ น ที ม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู่ เ ป้ า หมาย
ความสาเร็จของทีม
10
ระดับ
เหนือ
ควำม
คำดหวัง

พฤติกรรมย่อย

เครื่องมือ

3. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
4. ตัดสินใจกระบวนการทางานที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความต้องการและ
ผลกระทบที่ตามมา
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
1. สามารถจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
2. ยกย่อง แสดงความยินดีกับความสาเร็จของสมาชิกด้วยความจริงใจ
ด้ำนกำรเป็นสมำชิกทีมที่ดี และมีภำวะผู้นำ
แบบสังเกตพฤติกรรม
1. เป็นต้นแบบของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2. มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
3. สร้างแรงจูงใจ ให้ทีมในกระบวนการทางานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ด้ำนกระบวนกำรทำงำนแบบร่วมมือรวมพลังอย่ำงเป็นระบบ
1. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทางานเป็นทีม
2. รักษาความสัมพันธ์ภายในทีม
3. ใช้กระบวนการทางานที่หลากหลาย
4. ความสาเร็จจากความร่วมมือ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
1. ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
2. ขจัดความอคติและความกลัวสู่การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
3. การสร้างองค์ความรู้จากการทางานเป็นทีม
4. บริหารความสัมพันธ์ในการรวมพลังทางานเป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกรรม สมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทม ช่วงชัน้ ท่ 4 (ม.4 – ม.6 )
ชื่อ – สกุล……………………………………….....………… ชั้น........... เลขท…่ ………..กลุม่ ………………………
คาช้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม
การแสดงพฤตกรรม
ข้อ
พฤตกรรม
ระดับ
ปรากฏ
ไม่ปรากฏ
1. ด้านการเป็นสมาชกทมท่ด และมภาวะผู้นา
1.1 แบ่งงานให้สมาชิกในทีมโดยยึดความถนัดของแต่ละบุคคล
1.2 ทางานเป็นขั้นตอน และให้คาแนะนา/คาปรึกษากับสมาชิกในทีม
1.3 สร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
1.4 แสดงบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีของทีมตามสถานการณ์
1.5 มีภาวะผู้นา เป็นสมาชิกที่ดีของทีมและแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.6 มีแรงบันดาลใจ และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับความไว้วางใจ และยอมรับจากสมาชิกทีม
1.7 กระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมนาจุดเด่นมาใช้ในการทางานจนบรรลุตามเป้าหมาย
1.8 มีภาวะผู้นา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทางานอย่างเป็นระบบ
1.9 ประสานความร่วมมือในการทางานกับสมาชิกในทีมและระหว่างทีม
1.10 เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1.11 มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
1.12 สร้างแรงจูงใจในกระบวนการทางานของทีมเพื่อให้เกิดการพัฒนา
2. ด้านกระบวนการทางานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ
2.1 มีบันทึกร่องรอยหลักฐานการทางานที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.2 ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ทาให้สมาชิกทางานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.3 ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการบริหารจัดการทีมในภาพรวม
(คิดเชิงระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแบบแผน ฯลฯ)
2.4 เห็นคุณค่าของการคิดเชิงระบบ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของทีมโดยคานึงถึงความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.5 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงประโยชน์ของทีม
2.6 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.7 ใช้กระบวนการทางานที่เหมาะสม โดยคานึงถึงเป้าหมายและผลกระทบที่ตามมา
2.8 มีทัศนคติที่ดีในการทางานเป็นทีม (สนุกสนาน ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส ฯลฯ)
2.9 รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกภายในทีม
2.10 ใช้กระบวนการทางานที่หลากหลาย โดยคานึงถึงความสาเร็จจากความร่วมมือ

สทศ. สพฐ.

ข้อ
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พฤติกรรม

ระดับ

การแสดงพฤติกรรม
ปรากฏ
ไม่ปรากฏ

3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการความขัดแย้ง
3.1 แสดงพฤติกรรมเชิงบวกในการทางานร่วมกับผู้อื่น (ชื่นชม ยกย่อง ฯลฯ)
3.2 ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อื่น (แสดงกริยา/วาจา ที่ให้เกียรติสมาชิกภายในทีม ฯลฯ)
3.3 มีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.4 ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในทีม ตัดสินปัญหาด้วยความเป็นธรรม
3.5 ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความแตกต่ า งทางความคิ ด ร่ ว มกั น ตั ด สิ น ใจ โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของส่วนรวม
3.6 จัดการความขัดแย้งภายในทีมที่เกิดจากหลายสาเหตุ
3.7 ยกย่อง แสดงความยินดีด้วยความจริงใจกับความสาเร็จของสมาชิกในกลุ่ม
3.8 ปฏิบัติต่อทุกคนโดยให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3.9 กล้าที่จะทาสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยปราศจากอคติ
3.10 สร้างองค์ความรู้จากการทางานเป็นทีม (แนวทางใหม่ ความรู้ใหม่ นวัตกรรม
ทฤษฎีใหม่ ฯลฯ)
3.11 บริหารความสัมพันธ์ในการรวมพลังทางานเป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพในการทางาน
ระดับ
แปลผล

7
เริ่มต้น

8
กาลังพัฒนา

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

9
สามารถ

10
เหนือความคาดหวัง

ระดับ_______
ระดับ_______
ระดับ_______

แนวทางการพัฒนา
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
.................................................................................................................................................... ..............................................
หมายเหตุ
แนวทางการพัฒนาหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น

