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        การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินในชนัเรียน และ เพือศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบวิจยัและพฒันา  (Research and  Development) ทีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed method) ซึงเกบ็ขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน โดยมีขนัตอนในการวิจยั
และพฒันา   ขนัตอนคือ ขนัตอนที  1  การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นสําหรับการพฒันาโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ขนัตอนที 2  การพฒันาโปรแกรม  เป็นการออกแบบและพฒันา
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ขนัตอนที  3  การทดลองใช้และการนิเทศ
ติดตามผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนโดยทดลองใช ้  ระยะคือ  
ระยะที   ขนัทดลองใชก้บักลุ่มทดลองนาํร่อง  ระยะที  ขนัทดลองใชก้ลุ่มทดลองใชจ้ริง ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ขนัตอน ขนัตอนที  4  การปรับปรุงโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  เพือให้
เป็นโปรแกรมฉบบัสมบูรณ์และมีคุณภาพ  
         ผลการวิจยัพบวา่ 
    . โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนทีพฒันาขึนประกอบดว้ย 
องค์ประกอบ   องคป์ระกอบ คือ )หลักการของโปรแกรม 2)จุดหมายของโปรแกรม  3)สมรรถนะทีตอ้งการจะให้เกิดขึนตามจุดหมายของ
โปรแกรม 4)สาระทีใชพ้ฒันา  5)กิจกรรมทีใชพ้ฒันา  และ ) แนวทางการประเมินผลตามโปรแกรม โดยโปรแกรมดงักล่าวผูเ้ชียวชาญประเมิน
โดยใชเ้กณฑ ์Joint Committee พบวา่โปรแกรมมีความเป็นประโยชน ์ มีความเป็นไปได ้ มีความสมเหตุสมผล และมีความถูกตอ้งแม่นยาํ อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น 

                       . ผลการศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน มีผล
ต่อไปนี คือ   

.   ผลการประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  พบวา่ ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความรู้ 

เกียวกบัการวดัและประเมินผล ครูทีเขา้รับการพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ  ของคะแนนเต็ม ทงัสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองนาํร่องมีผล
การประเมิน ร้อยละ  .    กลุ่มทดลองใชจ้ริง มีผลการประเมิน ร้อยละ .    ซึงอยู่ในเกณฑป์านกลาง ถือว่าผ่านเกณฑท์งัสองกลุ่ม   ผลการ
ประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนทงัในระหว่างการอบรมพฒันาและระหว่างการนิเทศ
ติดตามผล คือ ครูกลุ่มทดลองนาํร่องมีผลการประเมินระหว่างการอบรมพฒันาอยู่ในระดบัดี ( X  = 4.15 , S.D. = 0.61)   ผลการประเมิน
ระหวา่งการนิเทศติดตามอยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.61 , S.D. = 0.49) และกลุ่มทดลองใชจ้ริงมีผลการประเมินระหวา่งการอบรมพฒันาอยู่ในระดบัดี
( X  = 4.30 , S.D. = 0.63)   ผลการประเมิน ระหวา่งการนิเทศติดตามอยูใ่นระดบัดี ( X  = 4.61 , S.D. = 0.49)    และผลการประเมินตนเองของ
ครูดา้นสมรรถนะดา้นความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ทีเป็นผลทีไดจ้ากการนิเทศติดตาม พบว่า ครูกลุ่มทดลองนาํร่องมีมี
ความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียนอยูใ่นระดบั มาก  และกลุ่มทดลองใชจ้ริงมีความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
อยูใ่นระดบั มากทีสุด   
                                           .   ผลการประเมินความคิดเห็นของครูทีเขา้รับการพฒันาทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  พบว่า ผลของกลุ่มทดลองนาํร่องมีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และกลุ่ม
ทดลองใชจ้ริงมีผลการประเมินความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด   
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The purposes of this research were to develop the teacher development : Program for Basic Education Teacher’s Competencies on 

Classroom Assessment and to verify the results of using the Teacher Development : program for basic education teacher’s competencies on 

classroom Assessment. The mixed method research and development were used and the quantitative and qualitative data were collected. The 

procedure of the research and development was divided into  4 stages. The first stage is studying and analyzing the context, background, theory and 

assessing the needs which is needed for the teacher  development : A development  of  program for basic education teacher’s competencies on 

classroom  assessment. Second, the program development stage which related to the teachers’ competencies development program design and 

development. Third, the program experiment and the supervising process of the teacher development. The experiment and supervising process 

of the teacher development consists of two stages. Firstly, the pilot study process. Secondly, the program experiment stage. The experiment 

was conducted with the purposive samples. Forth, the development of basic education school teachers’ competencies development program on 

classroom achievement measurement and evaluation to reach the regulated criterion. 

The research of the study were  as follows. 

1. The purposes of  this research  were to develop the basic education teacher’s competencies on classroom assessment 

development program on classroom achievement measurement and evaluation consist of 6 components: 1) the principle of the program, 2) the 

program’s objectives, 3) the needed competencies derived from the development program, 4) the contents’ development, 5) the development 

procedure and 6) Guidelines for the assessment. The evaluation  results from the expertise estimate using criteria Joint Committee. The 

evaluation  results from the expertise revealed that the program was  utility, feasibility, propriety and  accuracy was in high level.  

 2. The results of the basic education teacher’s competencies on classroom assessment study revealed as follow. 

               2.1 The result of the basic education teachers’ competencies on classroom assessment study pointed out that: the 

teachers’ competencies on classroom assessment on knowledge of classroom achievement measurement and evaluation study revealed that 

both groups of the samples of the study passed criteria 60 percent of full marks. The samples of the pilot study was in 68.16 percent and the 

samples of the experimental study  was in 70.60 percent that both groups of the samples of the study passed the regulated criterion. The 

teachers’ competencies on classroom assessment on the skill to create and develop the measurement and evaluation tools ; The samples of the 

pilot evaluation result during training at a good level ( X  = 4.15 , S.D. = 0.61)  , evaluation of results between monitoring at a good level   
( X  = 4.61 , S.D. = 0.49)     and experimental group used the evaluation results between real training at a good level ( X  = 4.30 , S.D. = 0.63) 
, The assessment results between the monitoring level  at a good level  ( X  = 4.61 , S.D. = 0.49), and the teachers’ competencies on classroom 

assessment on the ability to conduct the classroom assessment during the supervising process revealed . The samples of the pilot study was in 

high level and the samples of the experimental study was in highest level.  
                2.2 The teachers’ opinion toward the teacher development : A development  of  program for basic education teacher’s 

competencies on classroom assessment revealed that the opinion of the samples of the pilot study was in high level and the opinion of the 

samples of the experimental study was in highest level.  
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นอกจากนนัแลว้ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั  เอียมจินดา  ประธานกรรมการ
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บทท ี  

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  
 การจดัการศึกษาทุกระดบัสิงทีสาํคญัทีสุดคือผูเ้รียนตอ้งประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย
การเรียนทีกาํหนดเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาระดบันนั ผูจ้ดัการศึกษาจะรู้ไดอ้ยา่งไรหรือมี
วิธีการใดทีจะรู้วา่ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ Ralph  W. Tyler     
ผูที้ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นบิดาแห่งการประเมิน ไดก้ล่าววา่  “How can we determine whether 

these purposes are being attained ?”  “เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้”   
วิธีการประเมินของ  Tyler  ซึงเป็นผูที้ไดส้ร้างแนวคิดในการประเมินทีมีความชดัเจนเป็นครังแรก  
โดยมุ่งการเปรียบเทียบวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีคาดหวงัและผลสัมฤทธิเชิงพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนตามทีเกิดขึนจริง  Tyler  จึงเนน้การวดัผลและการประเมินการเปลียนแปลงทางการเรียนรู้
ของผูเ้รียนทีเกิดขึนจริง  เพือเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการเรียนรู้ทีต้องการให้เกิดขึนซึง
วเิคราะห์ไดจ้ากเนือหาวชิาในหลกัสูตร ( Tyler , 1949 : 10-18)   

 เมือกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544  

เป็นหลกัสูตรแกนกลาง ทีเป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน  ต่อมาสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน ได้ทบทวนและพฒันาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
พร้อมทงัไดจ้ดัทาํสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในแต่ละระดบัชนั 
เพือให้เขตพืนทีการศึกษา หน่วยงานระดบัทอ้งถินและสถานศึกษาทีจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ได้
นาํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน (สํานกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551 : คาํนาํ) การทีคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาระการเรียนรู้เป็นผูเ้ขียนมาตรฐาน
ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ทาํให้เชือมนัไดถึ้งความถูกตอ้งและครอบคลุมของเนือหาวิชา มาตรฐาน
มีความสําคญัอย่างยิงในชนัเรียน ซึงจะส่งผลต่อการเปลียนแปลงไปสู่สิงทีคาดหวงัไดม้ากทีสุด 
สถานศึกษาทีได้นําสาระและมาตรฐานไปจัดทาํเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทีได้กาํหนดไว  ้มาตรฐานเป็นตวักระตุ้นการสอนทีประสบผลทีดีทีสุดสําหรับครูทีมี
ความสามารถสูงสุด   

1 



2 

 

 

  

ปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ปลียนการใชห้ลกัสูตรมาเป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-Based 

Curriculum) ผนวกกบัขอ้คน้พบใหม่ ๆ มีผลต่อการเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ใหม่ของการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา (Paradigm Shift) ตอ้งเปลียนมาเป็นการประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum 

Based Assessment : CBA) ซึงเป็นการประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน 
สาํหรับในประเทศทีกาํลงัพฒันาโดยมีจุดมุ่งหมายเพือทราบพฒันาการของผูเ้รียนหรือผลการเรียนรู้
ตามหลกัสูตร  การประเมินตามหลกัสูตรช่วยลดจาํนวนผูเ้รียนทีลาออกกลางคนัให้นอ้ยลง และช่วย
ให้การให้การศึกษาประสบความสําเร็จมากขึน  ในการประเมินตามหลกัสูตรนันการตดัสินใจ
เกียวกบัการสอนขึนอยู่กบัสารสนเทศทีได้จากการประเมินความสามารถของผูเ้รียนทีระบุไวใ้น
หลกัสูตร เป้าหมายแรกคือแนวทางในกระบวนการตดัสินใจเกียวกบัการเรียนการสอน ทงันีเพือให้
การเรียนการสอนตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทงันีเพือเพิมโอกาสทีประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู้ 

 ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม  วา่การวดัและประเมินการเรียนรู้ ถือวา่เป็น
ส่วนหนึงของการเรียนการสอนทีครูผูส้อนจะตอ้งกระทาํอย่างต่อเนืองทงัก่อน ระหว่างและหลงั
เสร็จสินการเรียนการสอน โดยจะตอ้งครอบคลุมทงัดา้นความรู้ ทกัษะ  ลกัษณะนิสัย และคุณธรรม 

โดยเนน้ทีจะพฒันาผูเ้รียนเป็นสําคญั และจาํเป็นตอ้งตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดบับุคคล 

สถานศึกษา ชุมชนและประเทศ  (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 2543 : 7–8) แสดงให้เห็นวา่การวดัและ
ประเมินผลมีความสําคญัเป็นกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้และพฒันาต่าง ๆ ของผูเ้รียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เพือนําผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ ผูเ้รียนบรรลุ
มาตรฐานทีกาํหนดไว ้และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการตดัสินผลการเรียน    

 ตามหลักการและแนวคิดการวัดและประเมินผลผู้เรียนทีได้กําหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   ทาํใหพ้บวา่การวดัและประเมินผลในชนัเรียนถือ
วา่เป็นการประเมินทีสาํคญัเพราะถือวา่เป็นการประเมินผูเ้รียนเพือพฒันาความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
เป็นการวดัและประเมินผูเ้รียนด่านแรกและถือวา่เป็นการประเมินทีใกลต้วัผูเ้รียนมากทีสุด เช่นกนั 
ดังนัน  จํา เป็นอย่างยิง ทีการประเมินผลการเรียนรู้ในชันเรียนของครูจะต้องปฏิบัติใน  5 

ประการ  ดว้ยกนัคือ  1) ทาํให้ผูเ้รียนกลายเป็นผูที้รอบรู้ มีสมรรถภาพดว้ยตวัของเขาเองในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ ซึงผูเ้รียนเป็นผูน้าํผูท้าํในสิงนนัๆ ดว้ยตนเอง  2) มีความเขา้ใจวา่มาตรฐานการ
เรียนรู้ เหล่านีเปลียนแปลงรูปร่างภายในหลกัสูตรกนัอย่างไร ซึงรูปแบบนนัๆ เป็นเครืองช่วยให้
ผู ้เ รียนปีนป่ายไปตามวิถีทางทีพัฒนาขึน ,สูงขึนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละมาตรฐาน  
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3)  เปลียนแปลงเป้าหมายสัมฤทธิผลของระดับชันเรียนกลายเป็นบทแปลทีง่ายต่อความเข้าใจ
สําหรับผูเ้รียน 4)  เป้าหมายต่างๆ ของชันเรียนเปลียนแปลงกลายเป็นเป้าหมายในชันเรียนทีมี
คุณภาพสูง โดยทาํการประเมินผลผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  ความมีสติปัญญาทีมีความคิด
ไตร่ตรองอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 5) ใชก้ารประเมินผลในลกัษณะเช่นนี  โดยใชเ้วลาจากการร่วมมือกบั
ผูเ้รียนทงันีเพือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ตลอดเวลา  
(สาํนกัทดสอบทางการศึกษา สพฐ , 2552: 4) 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรนัน ผูที้มีบทบาทสําคญัในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลผูเ้รียน คือ ครู เพราะครูเป็นผูที้มีบทบาทสําคญั
ในการจดักระบวนการเรียนรู้เพือสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ทีทนัสมยั ทนัต่อการเปลียนแปลงใน
กระแสโลกาภิวฒัน์เสริมสร้างผูเ้รียนให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนฝึกให้มีความสามารถในการคิดและ
การปฏิบติังานทีสูงกวา่พืนฐานธรรมดา  เรียนรู้โลกใหม่แต่ไม่ลืมธรรมชาติ และทอ้งถินของตนเอง   
ครูจึงควรมีหนา้ทีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดงันี คือ 1) สอน และส่งเสริม
การเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ และตามสมรรถนะ 3) 
จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน เรียนจากประสบการณ์จริง  คิดเป็นทาํเป็น 4) ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมทีดี
งาม และบุคลิกภาพทีดี  5) จดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 6) เรียนรู้ไปพร้อมผูเ้รียน 7) ประเมิน
ผูเ้รียนจากพฒันาการ และพฤติกรรม (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 22-28) 
 ดงันนั จึงเป็นเหตุผลทีจาํเป็นอยา่งยงิทีครู ตอ้งปรับเปลียนพฤติกรรมการสอนของตนเอง
ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นทีจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนด้วยความจริงใจ ปรับ
วิธีการทาํงานด้วยการอุทิศตนเองต่อการจดัการศึกษา  มีความวิริยะ อุตสาหะ อดทน และเป็น
แบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน เยาวชน   รวมทงัการประเมินผูเ้รียนตามมาตรฐานและตวัชีวดัของหลกัสูตร
ทีครูจาํเป็นทีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการประเมินการเรียนรู้โดยเฉพาะการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพจริงของผูเ้รียนทีถูกประเมิน  เพือให้ผูเ้รียนไดรั้บการ
ประเมินเพือรับทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง    
 การวดัและประเมินผลผูเ้รียนนันครูจะต้องดาํเนินการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูทีได้กําหนดเกียวกับมาตรฐานครูวิชาชีพครู ในมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  ขอ้ที  5 ความรู้เรืองการวดัและประเมินผลการศึกษา  ซึงครูจาํเป็นตอ้งมี
ความรู้และความสามารถดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาไวด้งันีคือ  ดา้นสาระความรู้          
1) หลักการและเทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา 2) การสร้างและใช้เครืองมือวดัและ
ประเมินผลการศึกษา  3) การประเมินตามสภาพจริง 4) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 5) การ
ประเมินภาคปฏิบัติ  6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม   ด้านสมรรถนะการวัดและ
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ประเมินผล 1) สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง 2) สามารถนาํผลการประเมิน
ไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนรู้และหลกัสูตร  (สาํนกัมาตรฐานวชิาชีพ, 2548 : 25)      
     ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั พบว่าการดาํเนินงานทีผ่านมาเกียวกับการ
พฒันาครูด้านการวดัและประเมินผลกระทาํไม่ต่อเนือง การพฒันาครูมีเทคนิคและวิธีการหลาย
รูปแบบ เช่น การประชุมสัมมนา การศึกษาต่อการนิเทศการศึกษาและอืนๆ แต่เทคนิควิธีการทีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ทกัษะ และเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังาน และทาํให้ครูมี
กระบวนการทีดี คือการฝึกอบรม (ชินวฒัน์ นิจเนตร; และคณะ ,2536: 76)  และ  รวีวตัร์ สิริภูบาล 

(2543: 26) ไดส้รุปไวใ้นขอ้เสนอแนะวา่ ควรนาํการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึงเป็นเทคนิควิธีในการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งหนึงทีช่วยใหค้รูมีโอกาสเพิมพูนความรู้ความสามารถ ทกัษะและมีเจตคติทีดีใน
การปฏิบติังาน เป็นแนวทางทีจะช่วยให้ภาระกิจการงานทีปฏิบติัอยูด่าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทาํให้ครูมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีดี ทีจะสนองกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
ใหมี้คุณภาพ อนัจะเป็นผลทาํใหค้รูมีความตืนตวัและทนักบัความกา้วหนา้ทางวชิาการ แสดงให้เห็น
วา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึงทีสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาครูทงัดา้นความรู้ทกัษะและ
เจตคติ ในการจดัการเรียนรู้ ใหดี้ขึนได ้
 สําหรับในเรืองความตอ้งการจาํเป็นนันผูว้ิจยัได้ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ตอ้งการจาํเป็นเรืองการวดัและประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้วิธีการสํารวจ  สอบถาม  และ
สัมภาษณ์  ครูผูส้อนในระดบัชันประถมศึกษาปีที  5  ในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาํนวน  234 คน ซึงไดเ้ขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรการสร้างและ
พฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551  

ในระหวา่งวนัที 7 – 9 พฤษภาคม  2555 พบวา่ ครูมีความรู้ความเขา้ใจ รวมทงัความสามารถในเรือง
การสร้างเครืองมือวดัและประเมินผล ตามมาตรฐานตวัชีวดั ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูทงั
ในสาระความรู้ความเขา้ใจ และสมรรถนะในการวดัและประเมินการศึกษา  สรุปผลจากการศึกษา
พบว่า สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรมี หลกัสูตรฝึกอบรมหรือ
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนเพือใช้อบรมครูให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจและสามารถนาํไปใชใ้นชนัเรียนได ้รวมทงัการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและ
ประเมินผลเพือพฒันาการเรียนรู้ผูเ้รียนตามมาตรฐานตวัชีวดัของหลกัสูตร โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) เพราะว่า สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็นพืนฐานของการเรียนของทุกกลุ่มสาระ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ)  เป็นสาระทีมีผลการประเมินในระดบัชาติตาํและครูยงัขาดความสามารถในการ
วเิคราะห์ตวัชีวดัในสาระการเรียนรู้ดงักล่าวเหล่านนัเพือมาสร้างเครืองมือวดัและประเมินได ้รวมทงั
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มีความตอ้งการทีไดรั้บการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือในเรืองการวดัและประเมินผลในชัน
เรียนจากศึกษานิเทศกห์รือผูเ้กียวขอ้งอยา่งประจาํและต่อเนืองโดยควรจะมีทงัการนิเทศทางตรงและ
การนิเทศผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิคส์ เพือนาํผลทีได้จากการนิเทศนันไปปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน
ต่อไป (สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3, 2555 : 63) 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่าควรมีการพฒันาโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนให้เป็นระบบ  แต่
โปรแกรมการพฒันาดงักล่าวยงัไม่มี ผูว้จิยัจึงสนใจทีจะสร้างและพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลขึน เพือนาํไปใช้ในการพฒันาครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ใหค้รูสามารถนาํผลทีไดจ้ากการพฒันา
ตามโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน นําไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถวดัและประเมินผลผูเ้รียน โดยตอ้งมีการนิเทศกาํกบัติดตาม
เป็นประจาํและต่อเนือง เพือทาํให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
เพือปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนไปตามมาตรฐานและตวัชีวดัของหลกัสูตรต่อไปส่วนสภาพและแนวโนม้
ดา้นการประเมินผลการศึกษาในปัจจุบนั สะทอ้นถึงความสําคญัของการประเมินทีดาํเนินการควบคู่ไป
กบัการจดัการเรียนการสอนซึงถือเป็นนวตักรรมดา้นวิธีวิทยาทางการประเมินทีช่วยส่งเสริมให้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ทีมุ่งเนน้ให้การ
ดาํเนินการประเมินเพือช่วยเหลือผูเ้รียนและครู   ทีเหมาะสมกบัระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษาให้
เกิดประสิทธิผลโดยมีการพฒันาควบคู่ไปกับการพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาในรูปแบบนนั ๆ  ผูว้ิจยั จึงมีแนวคิดทีจะพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยถือวา่เป็น
พนืฐานของการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
ซึงถือว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสําคญัเพราะถือว่าภาษาองักฤษเป็นภาษาทีมีความจาํเป็นใน
ปัจจุบนัเป็นภาษาสากล และถูกกาํหนดเป็นภาษาทางการของกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบกบัผล
การทดสอบในระดบัชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) มีผลการทดสอบไม่เป็นทีน่า
พอใจ  และทังสองกลุ่มสาระการเรียนรู้ถือว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีอยู่ในกลุ่มทีเกียวกับ
ความสามารถทางภาษา การทีจะพฒันาครูใหมี้สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนตาม
แนวคิดการประเมินอิงหลกัสูตรทีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ตามทีมาตรฐานวชิาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผลทีไดก้าํหนดไว ้   ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาโปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน โดยยึด
แนวคิดการพฒันาโปรแกรมตามแนวการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เพือพฒันาสมรรถนะครูดา้นการ
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วดัและประเมินผลในชนัเรียนตามกระบวนการพฒันาตามโปรแกรม และมีกระบวนการนิเทศกาํกบั
ติดตาม ทงัการนิเทศทางตรงแบบกาํกบัติดตาม  และการนิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมี
เป้าหมายหลกัเพือพฒันาสมรรถนะครูให้มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการประเมินผลในชนั
เรียนรวมทงันาํเครืองมือประเมินไปใช้ในการส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน อนัจะเป็น
พลงัขบัเคลือนสําคญัของการนาํมโนทศัน์ทางการประเมินและผลการประเมินเป็นตวัขบัเคลือนให้
เกิดคุณภาพทางการศึกษาต่อไป 
 
กรอบแนวคิดทฤษฎขีองการวจัิย 

 การพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการจดัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชันเรียน ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆทีเกียวข้อง เพือ
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการจดัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ดงันี คือ 
 . หลักการ แนวคิด และทฤษฎี  การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูตาม
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ Ralph W.Tyler, Taba, Saylor, Alexander, Lewis, 

Oliva   และ สุเทพ  อ่วมเจริญ  กล่าวคือ ตอ้งมีขนัตอนในการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร  ขนัตอน
คือ ขนัตอนที  การวางแผนหลักสูตรกล่าวคือต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการในการพฒันา
หลกัสูตร กาํหนดหลกัการและเป้าหมายของหลกัสูตร ขนัตอนที  การออกแบบหลกัสูตร คือการ
กาํหนดโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตร ขนัตอนที  การจดัหลกัสูตร คือ การนาํหลกัสูตร
ไปใช้  และขนัตอนที   การประเมินหลกัสูตร คือ การประเมินผลหลงัการใช้หลกัสูตรและการ
ปรับปรุงหลกัสูตร   
 .  หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกียวกบัการพฒันาครู ได้ใช้การพฒันาครูตามแนว
พระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช  ตามมาตรา   ทีได้กาํหนดกระบวนการผลิต การ
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกบัวิชาชีพ
ชนัสูง โดยยดึการพฒันาครูในรูปแบบการอบรมครูในระหวา่งประจาํการ 
 . แนวคิดเกียวกบัประเภทของสมรรถนะ  ไดศึ้กษาแนวคิดของ  McClellan  และนกัการ
ศึกษาอืน  และสังเคราะห์ประเภทของสมรรถนะครูทีเกียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ในชันเรียน  ประเภท คือ สมรรถนะด้านความรู้การประเมิน  สมรรถนะด้านทกัษะการสร้าง
เครืองมือวดัและประเมินผล และ สมรรถนะในการลงมือปฏิบติัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 . แนวคิดการวดัผลการเรียนรู้ โดยไดน้าํแนวคิดของ  Bloom , Marzano, Biggs, Collis, 

and  Stiggins  โดยสังเคราะห์ไดว้่า ในการวดัและประเมินผลผูเ้รียนนนั ตอ้งดาํเนินการวดัตาม
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จุดหมายการศึกษา ของ Bloom ในการวดัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ดา้นทกัษะทางกายและดา้นจิต
พิสัย  สําหรับการวดัและประเมินความสามารถนนัใชแ้นวคิดของ Biggs  and Collis  ทีดาํเนินการ
ประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนอยูบ่นพืนฐานของการพฒันาผูเ้รียนในแง่ของความ
เขา้ใจทีซบัซอ้น 

 . แนวคิดเกียวกบัการนิเทศ โดยได้นาํแนวคิดการนิเทศ ตามแนวคิดของ Glickman , 

Harris โดยยดึการนิเทศแบบการกาํกบัติดตามโดยตรง และการนิเทศทางไกล ผา่นสืออิเลคทรอนิกส์ 

 สําหรับระเบียบวิธีวิจยัใช้การวิจยัและพฒันา (Research and Development)  โดยมี
ขนัตอนในการวจิยัและพฒันา  ขนัตอน คือ  
 ขนัตอนที  การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นสําหรับการ
พฒันาโปรแกรม 
 ขนัตอนที  การสร้างและพฒันาโปรแกรม  มีกระบวนการดาํเนินการพฒันาโปรแกรม  
ขนัตอนยอ่ย คือ 

   .   ขนัเตรียมการ 

   .   ขนัยกร่างโปรแกรม 

   2.3  ขนัประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่าง 

                            .   ขนัปรับปรุงโปรแกรมฉบบัยกร่าง     
 ขนัตอนที  การทดลองใชโ้ปรแกรมและการนิเทศติดตามผลการใชโ้ปรแกรม 

 ขนัตอนที  การปรับปรุงโปรแกรม 

 
               จากการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆทีเกียวขอ้ง เพือสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการจดัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน  สรุปไดด้งัแผนภาพที 1                  
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แผนภาพที    กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา 
                       ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  

ขนัตอนที   การปรับปรุงโปรแกรม 

. หลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีการ
พฒันาหลกัสูตรตามแนวคิด  
Ralph W.Tyler, Alexander , 

Lewis , Oliva  และ 

สุเทพ    อ่วมเจริญ  
2.  หลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎี เกียวกบัการพฒันาครู 
ไดใ้ชก้ารพฒันาครูตามแนว
พระราชบญัญติัการศึกษา 
พทุธศกัราช  ตามมาตรา 

  และมาตรฐานวิชาชีพครู 
3. แนวคิดเกียวกบัประเภทของ
สมรรถนะ  ไดศึ้กษาแนวคิด
ของ  McClellan  และนกัการ
ศึกษาอืน  
 4.  แนวคิดการวดัผลการเรียนรู้ 
โดยไดน้าํแนวคิดของ Bloom , 

Marzano, Biggs, Collis, and  

Stiggins   

5. แนวคิดเกียวกับการนิเทศ 
โดยได้นําแนวคิดการนิ เทศ 
ตามแนวคิดของ Glickman , 

Harris โดยยึดการนิเทศแบบ
การกาํกบัติดตามโดยตรง และ
การนิ เทศทางไกล  ผ่านสือ
อิเลคทรอนิกส์ 
. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

ขนัตอนที   การทดลองใชโ้ปรแกรม และ ขนัการ
นิเทศติดตามทงัทางตรงและผา่นคอมพิวเตอร์ 

ขนัตอนที  การสร้างและพฒันาโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

สมรรถนะครู
ระดบั
การศึกษาขนั
พืนฐานดา้น
การวดัและ
ประเมินผล 
ในชนัเรียน 

ตามมาตรฐาน
หลกัสูตรและ
มาตรฐาน 

วชิาชีพครู 
 

กรอบแนวคดิทฤษฎขีองการวจิยั   
เรือง   โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน ด้านการวดัและประเมนิผลในชันเรียน 

ขนัตอนที  การศึกษาขอ้มูลพืนฐานดา้นสมรรถนะ
ครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ

กรอบแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี

และงานวจิัยทีเกยีวข้องกบัการ

พฒันาโปรแกรม 

แนวคิดการวจิยัและพฒันา 

(Research  and  Development) 

.  ขนัเตรียมการ 

.   ขนัยกร่างโปรแกรม 

.  ขนัประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่าง 

.  ขนัปรับปรุงโปรแกรมฉบบัยกร่าง 

ทดลองใชก้บัครู
กลุ่มนาํร่อง 

ทดลองใชก้บัครู
กลุ่มทดลองใชจ้ริง 

  

ความคิดเห็น
ของครูทีมีต่อ
โปรแกรม 
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คําถามของการวจัิย 

1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพืนฐานด้านการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนทีดีมีลกัษณะ และคุณภาพอยา่งไร 

2. สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนควรมี
ดา้นใด และแต่ละดา้นควรอยูใ่นระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน 
 2.   เพือศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพืนฐานด้านการวัดและ
ประเมินผลในชนัเรียนมีผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นประโยชน์  ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้น
ความสมเหตุสมผล  และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํอยูใ่นระดบัมากทีสุดครบทุกดา้น 

2. หลังการเข้าร่วมพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษา          
ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนครูมีสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนสูงกวา่เกณฑที์กาํหนด 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการวิจยัและพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี 

1.  ขอบเขตด้านองค์ประกอบของโปรแกรม   ซึงมีองคป์ระกอบของโปรแกรม  
 6  องคป์ระกอบ คือ 

1.1 หลกัการของโปรแกรม 

1.2 จุดหมายของโปรแกรม 

1.3 สมรรถนะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม 

1.4 สาระทีใชใ้นการพฒันา 
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1.5 กิจกรรมการพฒันา 
1.6 แนวทางการประเมินผลตามโปรแกรม 

2.  ขอบเขตคุณภาพของโปรแกรม  ซึงใชว้ธีิการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมโดยใช ้

วธีิการตรวจสอบ  2  ประการคือ 

      2.1  ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของโปรแกรมโดยการตรวจสอบของ
ผูเ้ชียวชาญ โดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน    ด้าน คือมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้ มาตรฐานดา้นความสมเหตุสมผล และมาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง
แม่นยาํ (Joint Committee on Standards  for Educational  Evaluation , :  – )   
  2.2  ผลทีเกิดจากการทดลองใชโ้ปรแกรม คือ 

                              . .   ผลการประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล  คือดา้นความ
ความรู้  ดา้นทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือ และดา้นความสามารถในการใชเ้ครืองมือ 

     . .   ผลการประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 
 3.  ขอบเขตด้านวธีิการพฒันาโปรแกรม  ไดก้าํหนดขอบเขตดา้นวิธีการพฒันาโปรแกรม
ดงันี 

  3.1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานดา้นสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
และมาตรฐานวิชาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผล  โดยมีขอ้มูลทีศึกษา คือ การศึกษาเอกสารที
เกียวขอ้งและการสัมภาษณ์บุคคลจาํนวน    คน ซึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ซึงเป็นผูที้มี
คุณสมบติัพร้อมทีใหข้อ้มูลเกียวกบัการพฒันาครูไดเ้ป็นอยา่งดี   
  3.2 การสร้างและพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  การยกร่าง และ ประเมินโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน   ท่าน 
  3.3 การทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียนโดยทดลองใช ้2 ระยะ  คือ  ระยะนาํร่อง โดยกลุ่มตวัอย่างเลือก
แบบเจาะจง  เป็นครูทีสอนระดบัชนั ป.  และ ป.  ปีการศึกษา   ทีสอนในเครือข่ายตาเบา 
กนัตวจไทร  จาํนวน    โรงเรียน  โรงเรียน ละ  คน  รวมเป็น    คน  และ ระยะทดลองใชจ้ริง
เป็นครูทีสอนระดบัชนั ป.  และ ป.  ปีการศึกษา   ทีสอนในเครือข่ายโคกยาง ทมอ จาํนวน    
โรงเรียน  โรงเรียน ละ  คน  รวมเป็น    คน โดยในระหวา่งการทดลองใชท้งัสองกลุ่มมีการนิเทศ
ติดตาม ใชก้ระบวนการนิเทศติดตามแบบ Monitoring  โดยใชก้ารนิเทศทางตรงและนิเทศทางไกล
ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electronic  Supervision)  
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      3.4 การปรับปรุงโปรแกรม  เป็นนาํผลทีได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมใหเ้ป็นโปรแกรมฉบบัสมบูรณ์ 
 4. ขอบเขตด้านตัวแปรทศึีกษา 
  ตัวแปรต้น  คือ การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินในชนัเรียน  
  ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชันเรียนตามมาตรฐาน
หลกัสูตรและมาตรฐานวชิาชีพครู 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ผูว้ิจยัได้กาํหนดนิยามของคาํศพัท์ทีใช้ใน    
การวจิยั ดงันี 

 1.  สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ครูตามมาตรฐานวชิาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผลเพือพฒันาการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

  1.1  ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนมี
ตวัชีวดั 2 ตวัชีวดั คือ 

    .1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ เทคนิค หรือวิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริงทีเนน้การติดตามความกา้วหนา้ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     1.1.2 มีความรู้ความเข้าใจทีจะพัฒนาเครืองมือวดัผลและประเมินผลให้
ครอบคลุมพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  1.2  ดา้นทกัษะการสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัผลและประเมินผลทีมีคุณภาพได้
ตรงตามความตอ้งการ  มีตวัชีวดั  2  ตวัชีวดั คือ 

    1.2.1 พฒันาการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยเครืองมือและวิธีการ
ทีเหมาะสม 

    1.2.2 วเิคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ
ทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

  1.3  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์การวดัผลและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ   มีตวัชีวดั  3  
ตวัชีวดั คือ 
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    1.3.1 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัสําหรับผูเ้รียน ทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีครอบคลุมดา้น พุทธพิสัย 
ทกัษะพิสัย  จิตพิสัย และโอกาสการเรียนรู้ 

     1.3.2 ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉัยเกียวกับระดับการเรียนรู้
ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ โอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    1.3.3  มีทกัษะการวิเคราะห์ การแปลผล การรายงานผล และการนาํเสนอแนว
ทางแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาผูเ้รียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 2.  โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการจดัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน หมายถึง  เอกสารทีแสดงแนวทางการพฒันาครู ทีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึนตาม
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร ของ Ralph W.Tyler, Taba, Saylor, Alexander, Lewis, Oliva   และ     
สุเทพ  อ่วมเจริญ  ทีกล่าวถึงในเรืองของออกแบบหลักสูตรในการการกาํหนดโครงสร้างและ
องคป์ระกอบของหลกัสูตร โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการออกแบบโครงสร้างและองคป์ระกอบโปรแกรม 
 เพือพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั และประเมินผล โดยมีองคป์ระกอบ 
6 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 

2.1 หลกัการของโปรแกรม   
2.2 จุดหมายของโปรแกรม 

2.3 สมรรถนะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม 

2.4 สาระทีใชใ้นการพฒันา 
2.5 กิจกรรมการพฒันา 
2.6 แนวทางการประเมินผลตามโปรแกรม 

3.  คุณภาพโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ 

ประเมินผลในชนัเรียน  หมายถึง คุณลกัษณะของโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา
ขันพืนฐานด้านการว ัดและประ เ มินผลในด้านความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของ 
โปรแกรมและผลการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน ในเรืองของผลการประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน ตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ ขอ้ที 1 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันาทีมี
ต่อโปรแกรม 
 3.1  ความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบของโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขันพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนทีได้ทีได้จากการตรวจสอบของ
ผูเ้ชียวชาญโดยประเมินตามเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินโปรแกรมการพฒันา
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สมรรถนะครูระดบัการจดัการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน ปรับจาก
มาตรฐานการประเมิน ของ Joint Committee on Standards  for Educational  Evaluation ไดแ้ก่
มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) มาตรฐาน ดา้นความเป็นไปได ้ (Feasibility 

Standards) มาตรฐานดา้นความสมเหตุสมผล (Propriety Standards)  และมาตรฐานดา้นความ
ถูกตอ้ง (Accuracy Standards)   

           3.2  ผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน หมายถึง ผลการเกิดสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
ของครูตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ ขอ้ที 1 และ ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันาทีมีต่อ
โปรแกรม 
 4.  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาทีกาํหนดขึนโดยพระราชบญัญติัการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทีดาํเนิน การ
บริหารจดัการเกียวกบัการศึกษาขึนพืนฐานมีทีตงัภายในบริเวณโรงเรียนปราสาท  ถนนโชคชยั – 

เดชอุดม   อาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์  มีหน้าทีรับผิดชอบในการบริการจดัการศึกษาให้แก่
โรงเรียนทีเปิดทาํการสอนในระดบัปฐมวยั ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายขยายโอกาส ให้แก่โรงเรียนทีมีพืนทีตงัใน 6 อาํเภอ ในจงัหวดัสุรินทร์ ประกอบดว้ย  
อาํเภอปราสาท  อาํเภอสังขะ  อาํเภอกาบเชิง  อาํเภอพนมดงรัก  อาํเภอบวัเชด และอาํเภอศรีณรงค ์ 
มีจาํนวนโรงเรียนในสังกดัทงัสิน  234 โรงเรียน  และแบ่งการบริหารจดัการศึกษาเป็นเครือข่าย    
จดัการศึกษาจาํนวน 23  เครือข่าย 

 5.  เครือข่ายจดัการศึกษา ตาเบา กนัตวจ ไทร  หมายถึง การรวมกลุ่มโรงเรียนในสังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ทีมีทีตงัโรงเรียนอยู่ในเขตตาํบลตาเบา  
ตาํบลกนัตวจระมวล และตาํบลบา้นไทร  อาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ ซึงมีจาํนวน    โรงเรียน 
คือ โรงเรียนกนัทราราม (นุ่นศึกษาคาร) โรงเรียนบา้นไทร  โรงเรียนบา้นตาเบา  โรงเรียนบา้นตา
เตียว  โรงเรียนบา้นทาํนบ  โรงเรียนบา้นลาํดวนพฒันา  โรงเรียนบา้นโชค  โรงเรียนบา้นลาํพุก  
โรงเรียนบา้นสวาย โรงเรียนบา้นตะคร้อ และโรงเรียนวนัเจริญสามคัคี 

 .  เครือข่ายจัดการศึกษาโคกยาง ทมอ  หมายถึง การรวมกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ทีมีทีตงัโรงเรียนอยู่ในเขตตาํบลโคกยาง และ
ตาํบลทมอ  อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ซึงมีจาํนวน  โรงเรียน คือ  โรงเรียนอมรินทราวารี  
โรงเรียนบา้นกะดาด  โรงเรียนบา้นโคกทม  โรงเรียนบา้นจรูกแขวะ  โรงเรียนบา้นจบก   โรงเรียน
บา้นโคลด  โรงเรียนบา้นสวายซอ  โรงเรียนบา้นทมอ(เดือราษฎร์บาํรุง) โรงเรียนบา้นโคกบุ(บอน
ประชารัฐ)  โรงเรียนบา้นลาํดวน (เมยราษฎร์อุปถมัภ)์ และโรงเรียนบา้นเจริญสุข 
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 7.  ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  หมายถึง หมายถึง ผูป้ฏิบติัการสอนระดบัการศึกษา 
ขนัพืนฐานทีสอนในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4  และประถมศึกษาปีที   ปีการศึกษา 2556  ใน
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. ผูว้ิจยัไดโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการจดัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชันเรียนได้คู่มือการพฒันาครูตามโปรแกรม เป็นแนวทางสําคัญในการ
ศึกษาวจิยัหรือขยายผลองคค์วามรู้ต่อไปได ้
 2. ครูทีเขา้ร่วมการวิจยัมีความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินในชนัเรียนไปปรับปรุง  และ พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานของหลกัสูตร 

 3. ผูเ้รียนของครูทีเขา้ร่วมการวิจยัไดรั้บการพฒันาคุณภาพตรงตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพของตนเอง 



 

บทท ี  
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยั เรือง โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือเป็น
พืนฐานในการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

1. ความรู้เกียวกบัโปรแกรมและการพฒันาโปรแกรม   
1.1 ความหมายของหลกัสูตร 

1.2 องคป์ระกอบของหลกัสูตร 

.  ประเภทของหลกัสูตร 
1.4 ความสาํคญัของหลกัสูตร 

1.5 การพฒันาหลกัสูตร 

.  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

      1.6.1  ความหมายของการฝึกอบรม 
      1.6.2  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอรม 

      . .   การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม 
 .  ความรู้เกียวกบัสมรรถนะครู 

2.1 ความหมายสมรรถนะ 

2.2 ความสาํคญัของสมรรถนะ 

2.3 ประเภทของสมรรถนะ 

2.4 สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

. ความรู้เกียวกบัการพฒันาครู 

3.1 ความหมายการพฒันาครู 

3.2 ความจาํเป็นในการพฒันาครู 

3.3 ความสาํคญัของการพฒันาครู 
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. แนวคิดและความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผล 

4.1 แนวคิดการประเมินผล  แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัการประเมินผลอิงหลกัสูตร 

      และการวดัผลประเมินผลอิงหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment ;CBA and  

      Curriculum Based Measurement)  
4.2  การวดัและประเมินผลทีเกียวขอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  
      พุทธศกัราช  2551 

4.3  แนวคิดเกียวกบัพืนฐานสาํหรับการวดัและประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

      4.3.1  กรอบแนวคิดจุดมุ่งหมายของการศึกษาของบลูม 

      . .   กรอบแนวคิดจุดมุ่งหมายการศึกษาของมาร์ซาโน 

      . .  แนวคิดการประเมินตามบิกส์และคอลลิส 

      4.3.4  แนวคิดการประเมินเพือพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 
      4.3.5  แนวคิดการประเมินเพือความกา้วหนา้หรือกระบวนการ (Formative  

               Evaluation) 
. ความรู้เกียวกบัการนิเทศ 

5.1  ความหมายของการนิเทศ 
5.2  กระบวนการนิเทศ  และรูปแบบการนิเทศ 
5.3  แนวคิดการกาํกบัติดตาม Monitoring 

5.4 การนิเทศทางไกล 

5.5  การนิเทศทางไกลผ่านสืออิเลคทรอนิกส์ (Electronic Supervision :                     

e-Supervision) 
. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1.1 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมหรือการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

1.2  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัครูดา้นการวดัและประเมินผล 

6.3 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการนิเทศ 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ประเด็นดงัต่อไปนี 
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ความรู้เกยีวกบัโปรแกรมและการพฒันาโปรแกรม 
 

 การวิจยัและพฒันาเรืองโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 
ดา้นการวดัและประเมินผลในครังนี ผูว้ิจยัไดถื้อวา่คาํวา่ “โปรแกรม” มีความหมายเดียวกนักบัคาํวา่ 
“หลกัสูตร” ดงันนัผูว้ิจยัจึงยึดแนวคิดการพฒันาโปรแกรมตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร เป็น
หลกัในการพฒันาโปรแกรม ดงันันในบทที 2 วรรณกรรมทีเกียวขอ้งนีผูว้ิจยัขอใช้คาํว่า  “การ
พฒันาหลกัสูตร”  แทนคาํวา่  “การพฒันาโปรแกรม” และคาํวา่ “หลกัสูตร” แทนคาํวา่  “โปรแกรม” 
บางกรณีอาจมีการใช้คาํว่าโปรแกรม แทนคาํว่าหลักสูตรถือว่าเป็นคาํทีมีความหมายเดียวกัน 
เนืองจากคาํวา่ “หลกัสูตร “เป็นคาํทีนกัวชิาการทีผูว้ิจยัศึกษาวรรณกรรมนนัเป็นผูก้าํหนด แต่ถา้เป็น
ขอ้สรุปของผูว้จิยัจะใชค้าํวา่ “โปรแกรม”  ดงัมีรายละเอียดทีจะกล่าวถึงตามลาํดบั ดงันี 

 

ความหมายของหลกัสูตร 

  นกัการศึกษาและผูศึ้กษาทางดา้นหลกัสูตรไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรแตกต่างกนั
ออกไป ดงันี 

  นิยามคาํวา่  “หลกัสูตร”  (curriculum) ของนกัหลกัสูตรทีไดเ้สนอไว ้อาทิ หลกัสูตร
คือกิจกรรมต่างๆ ทีจดัขึนทงัภายในและภายนอกโรงเรียน เพือให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายบางอยา่ง
ทีไดก้าํหนดไวก่้อนล่วงหนา้ (Tyler, Smith, Stanley และ Shores) หลกัสูตรคือแผนทีจะทาํให้ผูเ้รียน
เกิด   การเรียนรู้ (Taba) หรือ หลกัสูตร หมายถึง การเรียนรู้ต่างๆ ทีได้รับการวางแผนและวาง
แนวทางไว้แล้วล่วงหน้าโดยโรงเรียน จะเห็นได้ว่า นิยามต่างๆ เหล่านี ยงัคงสอดคล้องกับ
ความหมายเดิมของคาํวา่  “currere” ซึงเป็นรากศพัทใ์นภาษาลาตินของคาํวา่หลกัสูตร ซึงหมายถึง 
“ลู่วงิ” ทีผูเ้รียนจะตอ้งออกวงิไปใหถึ้งจุดหมายอยา่งใดอยา่งหนึงทีไดก้าํหนดไว ้ 
  เซเลอร์ และ อเล็กซานเดอร์  (Saylor and  Alexander,  1974 : 4) ไดใ้ห้คาํนิยาม
หลกัสูตรไวว้า่  หลกัสูตร คือ การจดัเตรียมมวลประสบการณ์การเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธิผล
ความมุ่งหมายทางการศึกษาอยา่งกวา้งๆ และจุดมุ่งหมายเฉพาะโรงเรียน 

   บีน และคนอืนๆ (Beane and others,  :  - ) สรุปความหมายของหลกัสูตร
ไวโ้ดยใชเ้กณฑ์ความเป็นรูปธรรม (Concrete) ไปสู่นามธรรม (Abstract) และจากการยึดโรงเรียน
เป็นศูนยก์ลาง (School - centered) ไปสู่การยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learner - centered) โดยได้
อธิบายไว ้ดงันี ) หลกัสูตร คือ ผลผลิตทีเกิดขึนจากกระบวนการจดัการศึกษา (Curriculum as 

product) )หลกัสูตร คือ โครงการหรือแผนการในการจดัการศึกษา (Curriculum as program)        
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) หลกัสูตร คือ การเรียนรู้ทีกาํหนดไวอ้ย่างมีความหมาย (Curriculum as intended learning)           

) หลกัสูตร คือ ประสบการณ์ของผูเ้รียน (Curriculum as experience of the learner) 

   โอลิวา (Oliva,  :  – ) ไดใ้ห้นิยามความหมายของหลกัสูตร โดยแบ่งเป็น         
) การใหนิ้ยามโดยยดึจุดประสงค ์(Purpose) หลกัสูตร จึงมีภาระหนา้ทีทีจะทาํให้ผูเ้รียนควรจะเป็น
อยา่งไรหรือมีลกัษณะอยา่งไร หลกัสูตรแนวคิดนีจึงมีความหมายในลกัษณะทีเป็นวิธีการ ทีนาํไปสู่
ความสําเร็จตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เช่น หลกัสูตร คือ การถ่ายทอด มรดกทางวฒันธรรม 
หลักสูตร คือ การพฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียน เป็นต้น  ) การให้นิยามโดยยึดบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม (Contexts) นิยามหลกัสูตรในลกัษณะนี เป็นการอธิบายถึงลกัษณะทวัไปของ
หลักสูตร ซึงแล้วแต่ว่าเนือหาสาระของหลักสูตรมีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น หลักสูตรทียึด
เนือหาวิชา หลกัสูตรทียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหลกัสูตรเพือการปฏิรูปสังคม เป็นตน้ ) การให้
นิยามโดยยึดวิธีดําเนินการหรือยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นการให้นิยามหลักสูตร ในเชิง
วิธีดาํเนินการทีเป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือเทคนิควิธีการทีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
หรือ หลกัสูตร คือ สิงทีสอนในโรงเรียน  กลุ่มของวชิา เนือหาสาระ โปรแกรมการศึกษา ชุดของสือ
การเรียนการสอน ลาํดบัของรายวิชาต่าง ๆ จุดหมายของการปฏิบติั วิธีทางของการศึกษา ทุกสิงทุก
อยา่งทีเกิดขึนภายในโรงเรียน รวมทงักิจกรรมพิเศษของชนั การแนะแนวและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล สิงทีสอนกนัทงัในและนอกโรงเรียนโดยการนาํของโรงเรียน ทุกสิงทุกอยา่งทีวางแผนโดย
บุคลากรของโรงเรียน ชุดของประสบการณ์ทีนาํไปปฏิบติัโดยผูเ้รียนในโรงเรียน สิงทีผูเ้รียนแต่ละ
คนมีประสบการณ์อนัเป็นผลมาจากการเล่าเรียนในโรงเรียน 

  โซเวลล์ (Sowell,  : ) ไดส้รุปวา่ หลกัสูตร คือ การสอนอะไรให้กบัผูเ้รียน ซึงมี
ความหมายทีกวา้งขวาง ทีรวมทงัขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะและทศันคติ ทงัทีไดก้าํหนดไวแ้ละไม่ได้
กาํหนดไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียนในสถานศึกษา 
  สรุปได้ว่า หลักสูตรหรือโปรแกรม หมายถึง แนวการจดัประสบการณ์ และ/หรือ 
เอกสาร ทีมีการจดัทาํเป็นแผนการจดัสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจดัการศึกษา โดยมีการกาํหนด
วธีิการจดัการเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมายตามทีหลกัสูตร
กาํหนดไว ้
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องค์ประกอบของหลกัสูตร 
 

 องคป์ระกอบของหลกัสูตร หมายถึง ส่วนทีอยู่ภายในและประกอบกนัเขา้เป็นหลกัสูตร
เป็นส่วนสําคญัทีจะทาํให้ความหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์เป็นแนวทางในการจดัการเรียน การ
สอน การประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร  (ธาํรง บวัศรี, 2532 : 38) นกัการศึกษาหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรไวด้งันี 

ไทเลอร์  (Tyler,1949 :  10-12) กล่าวถึง องค์ประกอบของหลกัสูตรประกอบด้วย 
องคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปนี คือ 

1. จุดมุ่งหมาย (education purpose) ทีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดผล 

2. ประสบการณ์ (education experience) ทีโรงเรียนจดัขึนเพือใหจุ้ดมุ่งหมายบรรลุผล 

3. วิธีการจดัประสบการณ์ (organization of education experience) เพือให้การสอน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินผล (determiation of what to evaluate) เพือตรวจสอบจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้

 ทาบา (Taba,  1962 : 10) ทีไดเ้สนอองคป์ระกอบของหลกัสูตรไวว้า่ หลกัสูตรไม่วา่จะ
สร้างขึนในลกัษณะใด ย่อมประกอบดว้ยส่วนสําคญั 4 ส่วน คือ 1) จุดมุ่งหมาย 2) เนือหาสาระ        
3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน และ 4)  การประเมินผล 

 โบแชมพ ์(Beauchamp , 1975 :107) เป็นผูก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตร ในเชิง
ระบบ คือ ส่วนทีป้อนเขา้ (input)  ประกอบดว้ย  เนือหาวิชา  ผูเ้รียน  ชุมชน พืนฐานการศึกษา ส่วน
ทีเป็นกระบวนการ (process) ประกอบดว้ย ลกัษณะการใช้  สือ / อุปกรณ์  ระยะเวลา  การวดัผล  
และ ผลลพัธ์ทีได ้(output)  ประกอบดว้ย  ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  ความมนัใจ  

ธาํรง บวัศรี (  : 38)  กล่าวถึง องคป์ระกอบทีสาํคญัของหลกัสูตรวา่มี ดงัต่อไปนี 

1. เป้าประสงคแ์ละนโยบายการศึกษา (education goals and policies) หมายถึงสิงทีรัฐ
ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรืองทีเกียวกบัการศึกษา 

2. จุดหมายของหลกัสูตร (curriculum aims) หมายถึงผลส่วนรวมทีตอ้งการให้เกิดแก่
ผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบหลกัสูตรไปแลว้ 

3. รูปแบบและโครงสร้างหลกัสูตร (types and structures) หมายถึง ลกัษณะและแผนผงัที
แสดงการแจกแจงวชิาหรือกลุ่มวชิาหรือกลุ่มประสบการณ์ 

4. จุดประสงค์ของวิชา (subject objectives) หมายถึงผลทีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน
หลงัจากทีไดเ้รียนวชิานนัไปแลว้ 
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5. เนือหา (content) หมายถึงสิงทีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ทกัษะและความสามารถที
ตอ้งการใหมี้รวมทงัประสบการณ์ทีตอ้งการใหไ้ดรั้บ 

6. จุดประสงคข์องการเรียนรู้ (instructional objectives) หมายถึงสิงทีตอ้งการให้ ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ ไดมี้ทกัษะและความสามารถ หลงัจากทีไดเ้รียนรู้เนือหากาํหนดไว ้

7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (instructional strategies) หมายถึงวิธีการจดัการเรียน
การสอนทีเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ ์เพือใหบ้รรลุผลตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 

8. การประเมินผล (evaluation) หมายถึงการประเมินผลการเรียนรู้เพือใชใ้นการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลกัสูตร 

9. วสัดุหลกัสูตรและสือการเรียนการสอน (curriculum materials and instructional 

media) หมายถึงเอกสารสิงพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทศัน์ ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทงั
อุปกรณ์โสตทศันศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษาและอืน ๆ ทีช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

สุนีย ์ภู่พนัธ์  (  : 25) กล่าววา่ หลกัสูตรมีองคป์ระกอบทีสาํคญัคือ 

1. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (curriculum aims) หมายถึง ความตงัใจหรือความคาดหวงัที
ตอ้งการใหเ้กิดขึนในตวัผูที้จะผา่นหลกัสูตร เป็นตวักาํหนดทิศทางและขอบเขตในการให้ การศึกษา
แก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนือหาและกิจกรรมตลอดจนใชเ้ป็นมาตรการอยา่งหนึงในการประเมินผล 

2. เนือหา (content) เป็นสิงทีคาดวา่จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาไปสู่จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้
โดยดําเนินการตังแต่การเลือกเนือหาและประสบการณ์การเรียงลําดับเนือหาสาระ และการ
กาํหนดเวลาเรียนทีเหมาะสม 

3. การนาํหลกัสูตรไปใช ้(curriculum implementation) เป็นการนาํหลกัสูตรไปสู่ การ
ปฏิบติัประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัทาํวสัดุหลกัสูตร การจดัเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและสิงแวดลอ้ม การดาํเนินการสอน 

4. การประเมินผลหลกัสูตร (evaluation) คือการหาคาํตอบวา่หลกัสูตรสัมฤทธิผลตามที
กาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายหรือไม่มากนอ้ยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลกัสูตรเป็น
งานใหญ่และมีขอบเขตกวา้งขวาง ผูป้ระเมินจาํเป็นตอ้งวางโครงการประเมินผลไวล่้วงหนา้  

   จากการศึกษาองคป์ระกอบของหลกัสูตร ตามทีนกัการศึกษาไดก้าํหนดไว ้สรุปไดว้า่ 
นกัการศึกษาไดน้าํเสนอองคป์ระกอบของหลกัสูตรไวมี้ความสอดคลอ้งกนั โดยองค์ประกอบของ
หลกัสูตรทีสําคญัมี 4 ส่วน คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) เนือหาสาระ 3) กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และ 4) การประเมินผล 
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ประเภทของหลกัสูตร 

 สําหรับประเภทของหลักสูตรมีนักการศึกษาได้กําหนดประเภทของหลักสูตรไว้
หลากหลายประเภท ในทีนีผูว้ิจยัขอนาํเสนอประเภทของหลกัสูตรของ กาญจนา คุณารักษ์ (  
:11-20 ) ดงัมีรายละเอียดการแบ่งประเภทของหลกัสูตร ได ้  รูปแบบ ดงัต่อไปนีคือ 
 .หลกัสูตรแบบเนือหาวชิาหรือแบบรายวชิา   เป็นหลกัสูตรแบบดงัเดิมหรือหลกัสูตรเก่า
ทีเน้นการถ่ายทอดเนือหาวิชาเป็นหลกั ตอ้งการให้ผูเรียนไดเ้รียนรู้เนือหาความรู้ต่างๆจะจดัไวเ้พือ
ถ่ายทอดอยา่งมีระเบียบตามทีผูรู้้ในแต่ละวชิาไดก้าํหนดไว ้

 . หลกัสูตรแบบสัมพนัธ์วิชา    เป็นหลกัสูตรทีมีพืนฐานมาจากหลกัสูตรแบบรายวิชา
เนืองจากเมือนาํหลกัสูตรรายวชิาไปใชก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละวิชาแตกแยกกนัมากขึน ผูเ้รียน
นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย เพือแกปั้ญหานี จึงนาํเนือหาวชิาต่างๆทีมีลกัษณะคลา้ยคลึง และมี
ส่วนเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัจดัไวด้ว้ยกนั 

 . หลกัสูตรแบบหมวดวิชา หรือสหสัมพนัธ์     หลกัสูตรลกัษณะแบบนีจุดมุ่งหมายจะ
ผสมผสานเนือหาวชิาทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือสาขาเดียวกนั ใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิามาก
ขึน ในลกัษณะหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา ประกอบดว้ยวิชาภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
หนา้ทีพลเมือง ศีลธรรม เป็นตน้ 

 .  หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์   หลักสูตรลักษณะแบบนีต้องการแก้ไข
ข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชา ทีไม่คาํนึงถึงความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน 
หลกัสูตรนีจึงยดึเอากิจกรรม ความสนใจและประสบการณ์แวดลอ้มมาเป็นแนวทางในการจดัลาํดบั
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใช้ไดใ้นชีวิตจริง โดยยึดปรัชญาพิพฒั
นาการเป็นแนวทางด้านการวดัผลให้ความสําคญักับการพฒันาผูเ้รียนมากกว่าปริมาณความรู้
ความจาํ โดยมีข้อดี คือ สนองความต้องการ และความสนใจของผูเ้รียนเป็นการเรียนอย่างมี
ความหมาย เป็นตน้ 

 5. หลกัสูตรเพือชีวิตและสังคม   หลกัสูตรนีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพฒันา
การนิยม ของ จอห์น ดิวอี ซึงเชือว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ และประสบการณ์จะทาํให้
พฤติกรรมเปลียนแปลง หลกัสูตรนีจะยดึเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลกั เช่น การมีส่วนร่วมใน
วฒันธรรมประเพณีของสังคมทีแวดลอ้มอยู่โดยพยายามให้เนือหามีส่วนสัมพนัธ์กบัชีวิตเพือให้
ผูเ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง เป็นตน้ 
 6. หลักสูตรแกนกลาง   หลักสูตรแบบนีมีลักษณะผสมผสานเนือหาวิชาเพือทีจะ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู ้เรียน ส่งเสริมการเรียนทีมีความสัมพนัธ์กับ
ประสบการณ์ชีวติของผูเ้รียนของผูเ้รียน หลกัสูตรประกอบดว้ยสิงทีผูเ้รียนตอ้งเรียนเป็นความรู้หนึง 
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และส่วนทีใช้เลือกส่วนหนึง หลกัสําคญัอยูที่การจดัการเวลาเรียน และการจดัเนือหาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและขณะเดียวกนัเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างมีระบบ  โดยมีขอ้ดี 
คือ มีการผสมผสานทางดา้นการเรียนรู้และเนือหาวิชา มีความเกียวพนักบัชีวิตและความสนใจของ
ผูเ้รียน สนองความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้หา
ความรู้เพิมเติมดว้ยตนเอง  

. หลกัสูตรแบบเอกตัภาพ   หลกัสูตรแบบนีจดัเนือหาสาระของหลกัสูตรไปตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล การจดัหลกัสูตรแบบนีขึนอยู่ดุลยพินิจของ
ครูผูส้อนทีจะวเิคราะห์ความตอ้งการ ระดบัสติปริญญา และความสามารถของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จดัการเรียนการสอนอยู่ในรูปของการจดัชุดการเรียนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาและพฒันาความสามารถ
ของตนไปตามลาํดบั มี ข้อดีคือ ผูเ้รียนสามารถได้เรียนได้ดว้ยตนเอง โดยมีครูคอยให้คาํแนะนาํ
ปรึกษา ผูเ้รียนยดึแนวการสอนทีจดัทาํไว ้โดยไม่ตอ้งพบผูส้อนเป็นประจาํ ผูเ้รียนทีมีความสามารถ
สูงสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ความสามารถ แต่มีขอ้จาํกดัทีวา่ความสัมพนัธ์ในการรวมกลุ่มมีนอ้ย 
ผูเ้รียนที ขาดความรับผิดชอบและไม่มีความซือสัตย์อาจจะไม่ได้ผลเต็มที การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
กระทาํไดน้อ้ยและควรจะมาจากความคิดเห็นของกลุ่มมากกวา่คนเดียว 

. หลักสูตรบูรณาการ    เป็นการผสมผสานเนือหาเข้าด้วยกัน ไม่แยกเป็นรายวิชาโดย
พยายามรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัโดยจะคดัเลือกตดัตอนมาจากหลาย ๆ 
สาขา แลว้มาจดัเป็นกลุ่มหมวดหมู่เพือให้นกัเรียนไดป้ระสบการณ์ทีต่อเนือง มีคุณค่าต่อการดาํเนิน
ชีวิตและพฒันาตนเอง การบูรณาการเนือหาวิขาต่าง ๆ จะเนน้ทีตวัเด็กและปัญหาสังคมเป็นสําคญั
การจดัการเรียนสอน มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง และนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั จดั
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ การวดัผลจะเน้นพฒันาการทุกด้าน
โดยเฉพาะดา้นความสามารถในการแกปั้ญหามีขอ้ดี คือ ช่วยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ต่อเนือง มี
ประโยชน์โดยตรงต่อการดาํรงชีวิตเป็นหลกัสูตรทีมีการผสมผสานกนัอยา่งดี 

จากทีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่ การกาํหนดรูปแบบของหลกัสูตรเป็นการพิจารณาเลือกและ
จดัเนือหาวิชาของวิชาของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยหลกัสูตรแต่
ละรูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายโครงสร้างหลกัสูตรทีแตกต่างกนัออกไป เนืองจากการสร้างหลกัสูตรแต่
ละครัง ต่างยุคต่างสมยั จึงตอ้งคาํนึงถึงพืนฐานทีต่างกนัดว้ย  ดงันนัจึงสรุป ประเภทของหลกัสูตร 
หรือโปรแกรม จะแบ่งประเภทของหลักสูตร หรือโปรแกรม  เป็นลักษณะรายวิชา   เป็น
ประสบการณ์ เป็นจุดประสงคแ์ละ เป็นการวางแผนเพือการเรียนรู้   โดยผูว้ิจยัจะนาํประเภทของ
หลกัสูตรเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ นาํไปพฒันาโปรแกรมเป็นโปรแกรมฝึกอบรม 
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ความสําคัญของหลกัสูตร 

 นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทศันะและความคิดเห็นทีเกียวกับความสําคัญของ
หลกัสูตรวา่หลกัสูตรมีความสาํคญัอยา่งไรต่อการจดัการศึกษา ซึงส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่หลกัสูตร
มีความสาํคญัต่อการกาํหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทงันี เพือให้แน่ใจวา่ผูเ้รียน
ในแต่ละวยัแต่ละระดบัการศึกษาไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพทดัเทียมกนัหรือไม่ อย่างไร ซึงจะมี
ผลกระทบต่อผูเ้รียนว่าควรเรียนรู้สาระการเรียนรู้อะไร มีเนือหาสาระมากน้อยเพียงใด จาก
การศึกษาเอกสารพบวา่มีผูที้กล่าวถึงความสาํคญัของหลกัสูตรไวโ้ดยสรุป ดงันี  
 ธาํรง บวัศรี (2532 : 6 - 7) ไดก้ล่าววา่ หลกัสูตรมีความสําคญั เพราะหลกัสูตรเป็นส่วน
กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพือให้แน่ใจวา่ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดที
บ่งชีว่า ผูเ้รียนควรเรียนรู้อะไร มีเนือหาสาระมากน้อยเพียงไร ควรไดรั้บการฝึกฝนให้มีทกัษะใน
ดา้นใด และควรมีพฒันาการทงัในส่วนของร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยา่งไรเครืองชีนาํ
ทางหรือเป็นบทบญัญติัของรัฐในการจดัการศึกษา  เพือให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
นาํไปปฏิบติั อีกทงัยงัเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

สันต ์ธรรมบาํรุง (2527 : 152) สรุปความสาํคญัของหลกัสูตรไว ้  ประการ คือ  
 . หลกัสูตร เป็นแผนปฏิบติังานหรือเครืองชีแนวทางปฏิบติังานของครู เพราะหลกัสูตร
จะกาํหนดจุดมุ่งหมาย เนือหาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไวเ้ป็น
แนวทาง 
 . หลักสูตรเป็นขอ้กาํหนดแผนการเรียนการสอน อนัเป็นส่วนรวมของประเทศ เพือ
นาํไปสู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาชาติ 
 . หลกัสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นบญัญติัของรัฐบาล หรือเป็นธรรมนูญใน
การจกัการศึกษา เพือใหบุ้คคลทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาปฏิบติัตาม 
 . หลกัสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพือควบคุมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ระดับต่างๆ และยงัเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึงในการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร 
สถานที วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐแก่สถานศึกษาอีกดว้ย 
 . หลกัสูตรเป็นแผนการดาํเนินงานของผูบ้ริหารการศึกษา ทีจะอาํนวยความสะดวกและ
ควบคุม ดูแลติดตามใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐบาลดว้ย 
 . หลกัสูตรจะกาํหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 . หลกัสูตรจะกาํหนดและลกัษณะรูปร่างของสังคมในอนาคตไดว้า่ จะเป็นไปในรูปใด 
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 . หลกัสูตรจะกาํหนดแนวทางให้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ความประพฤติทีจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อนัเป็นการพฒันากาํลงัซึงจะนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจแบะสังคมแห่งชาติที
ไดผ้ล 
 . หลกัสูตรจะเป็นสิงทีบ่งชีถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครืองมือใน
การพฒันาคน ประเทศใดจดัการศึกษาโดยมีหลกัสูตรทีเหมาะสม ทนัสมยั มีประสิทธิภาพทนัต่อ
เหตุการณ์และการเปลียนแปลงยอ่มไดก้าํลงัทีมีประสิทธิภาพสูง 

พงษศ์กัดิ ภูกาบขาว (2540 : 18-19) กล่าวถึงความสาํคญัของหลกัสูตรไวดงันี 
 . หลกัสูตรยอ่มเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครู 
 . หลกัสูตรยอ่มเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 . หลกัสูตรยอ่มกาํหนดแนวทางในการจดัประสบการณ์วา่เด็กควรไดรั้บสิงใดบา้งทีเป็น
ประโยชน์แก่เด็กโยตรงและแก่สังคม 
 . หลกัสูตรย่อมกาํหนดว่า เนือหาวิชาอะไรบา้งทีจะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
ราบรืน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบาํเพญ็ประโยชน์แก่สังคม 
 . หลกัสูตรยอ่มกาํหนดวธีิการดาํเนินชีวติของเด็กใหเ้ป็นไปดว้ยความราบรืนและผาสุข 
 . หลกัสูตรย่อมกาํหนดแนวทางความรู้ ความสามรถ ความประพฤติ ทกัษะและเจตคติ
ในอนัทีจะอยูร่่วมกนัในสังคม และบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ 

จากทีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ หลกัสูตรเป็นสิงสาํคญัในการจดัการศึกษา  ระดบั คือ  
. ระดบัประเทศ เป็นการชีให้เห็นถึงแนวทางการจดัการศึกษาโดยภาพและเป็นตวับ่ง

ชีใหเ้ห็นแนวโนม้สังคมกบัการจดัการศึกษาในอนาคต 
.ระดบัสถานศึกษา ซึงนบัไดว้่าหลกัสูตรเป็นหวัใจและจุดเด่นของการจดัการเรียนการ

สอนในสถานศึกษานนั ๆ  
.ระดบัห้องเรียนซึงมีความสําคญัต่อการนาํไปสู่การปฏิบติั เพือจดัการเรียนรู้ทีเกิดกบั

ผูเ้รียนโดยตรง โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบทีกาํหนดแนวทางวา่จะสอนใคร เรืองใด เพือ
อะไร 
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การพฒันาหลกัสูตร 

  การพฒันาหลกัสูตรมีขนัตอนการพฒันาทีเป็นระบบและขนัตอน โดยในงานวิจยันี
ผูพ้ฒันาโปรแกรมไดน้าํแนวคิดรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของนกัพฒันาหลกัสูตรมาเพือกาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดการพฒันาโปรแกรม  คือ 

    1. รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ 

                     . รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา 
                     . รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวสิ 

                     . รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของโอลิวา 
                     .  รูปแบบการพฒันาตามแบบจาํลองการพฒันาหลกัสูตร Su Model 

 โดยมีรายละเอียดการพฒันาหลกัสูตรในแต่ละรูปแบบดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 
 

   รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler) 

  ไทเลอร์ (Tyler,1949 : 10) ไดเ้สนอลาํดบัขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตรและการสอน 
4 ประการ ดงันี 

     ประการที 1 มีความมุ่งหมายอะไรบา้งทีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
     ประการที 2 มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งทีโรงเรียนควรจดัตงัขึนเพือ
ช่วยบรรลุจุดประสงคที์กาํหนดไว ้

     ประการที 3 จะจัดประสบการณ์การศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้การสอนมี
ประสิทธิภาพ 

     ประการที 4 จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในโรงเรียนอยา่งไร  
จึงจะตดัสินไดว้า่บรรลุถึงจุดประสงคที์กาํหนดไว ้
 

    รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba) 

    ทาบา (Taba 1962 : 12 - 13) ไดเ้สนอลาํดบัขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตร 7  

ขนัตอนดงันี 

     ขนัที 1 การวเิคราะห์ความตอ้งการ (Diagnosis of Needs) 

     ขนัที 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) 

     ขนัที 3 การเลือกเนือหาสาระ (Selection of Content) 

     ขนัที 4 การจดัเนือหาสาระ (Organization of Content) 

     ขนัที 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences) 

     ขนัที 6 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Learning Experiences) 
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     ขนัที 7 การกาํหนดสิงทีจะประเมินและวิธีการประเมินผล (Determination of  

What to Evaluate and of the Ways and Means of Doing It) ดงัแผนภาพที  2 

 

 

 

 

แผนภาพที 2 ขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตรของ ทาบา (Taba) 

ทีมา : TabaH.Curriculum Development : theory and Practice (New York : Harcourt Brace and   

          World, 1962: 12 – 13)  

 

  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเชย์เลอร์  อเล็กซานเดอร์และเลวิส  (Saylor,  

Alexander, and Lewis) เชยเ์ลอร์อเล็กซานเดอร์และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis 1981 : 30)

ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร ดงัปรากฏในแผนภาพที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซยเ์ลอร์อเล็กซานเดอร์และเลวสิ(Saylor, Alexander,   

                    and Lewis) 

ทีมา : Galen J. Saylor, William M. Alesander, and Arthur J. Lewis, Curriculum Planning for   

          Better Teacher and Learning. 4th ed. (New York : Holt Rinehart and Winston, 1981 : 30) 
 

วิเคราะห์
ความ
ตอ้งการ 

กาํหนด
จุด 

มุ่งหมาย 

เลือก
เนือหา
สาระ 

จดั
เนือหา
สาระ 

เลือก
ประสบ
การณ์ 

จดั
ประสบ
การณ์ 

ประ 

เมิน
ผล 

- การพิจารณา
ออกแบบโดยนกั
วางแผนหลกัสูตร 

- การใชข้อ้มูลทาง
การเมืองและ
สงัคมเป็น
เครืองมือตดัสินใจ
การออกแบบ
หลกัสูตร 

- ครูเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม
ของการสอน 

- การวางแผนหลกัสูตรและรวมถึง
การแนะนาํแหล่งของสือ  การ
จดัการโดยใหมี้ความยดึหยุน่และมี
อิสระแก่ครูและนกัเรียน 

- ครูพิจารณาขนัตอนการ
ประเมินผลเพือ
ตรวจสอบความกา้วหนา้
ของนกัเรียน 

- กลุ่มผูว้างแผนหลกัสูตร
ร่วมกนั  พิจารณา
ขนัตอนการประเมินผล
หลกัสูตร 

- ขอ้มูลทีไดจ้าการ
ประเมินผลจะใชเ้ป็น
พืนฐานประกอบการ
ตดัสินใจเพือวางแผนใน
อนาคต 
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 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ โอลวิา (Oliva) 

 โอลิวา (Oliva, 1992 : 70 - 71) ไดเ้สนอแนะวา่ก่อนทีจะเลือกรูปแบบหรือออกแบบ
รูปแบบใหม่นักพฒันาหลกัสูตรควรวางโครงร่างของบรรทดัฐาน หรือลกัษณะเฉพาะทีตอ้งการ
สาํหรับรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร ซึงโดยทวัไปแลว้รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรควรแสดงให้เห็น
ถึงสิงต่อไปนี 

   1. องคป์ระกอบหลกัของกระบวนการ ประกอบดว้ย การวางแผน การนาํไปใช้
และการประเมินผล 

   2. ธรรมเนียมปฏิบติั คือ มีจุด “เริมตน้” และ “จุดจบ” แต่ไม่จาํเป็นตอ้งตายตวั 

   3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตรและการสอน 

   4. ความแตกต่างระหวา่งเป้าหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตรและของการสอน 

   5. บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ 

   6. รูปแบบเชิงวงจร มากกวา่เชิงเส้นตรง 

   7. เส้นทางการตรวจสอบยอ้นกลบั 

   8. ความเป็นไปไดที้จะเขา้ไปในวงจรทุกจุด 

   9. ความคงเส้นคงวาและสมเหตุสมผลภายใน 

   10. มีความเรียบง่ายพอทีจะเขา้ใจและดาํเนินการได ้

   11. แสดงส่วนประกอบในรูปของแผนภาพหรือตาราง 

โอลิวา (Oliva) ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรโดยใชเ้กณฑ์หลกั 3 เกณฑ ์ 
คือ เรียนง่าย ครอบคลุมเนือหากวา้งและเป็นระบบ ดงัแผนภาพที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 4 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ โอลิวา (Oliva)  

ทีมา : Oliva P.F. Developing the  Curriculum, 3rd ed. (New York : HarperCollins, 1992 : 172) 
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 จากรูปแบบจะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบที 1 - 4 และ 6 - 9 เป็นขนัตอนการวางแผน
องคป์ระกอบที 10 - 12 เป็นขนัการปฏิบติั ส่วนองคป์ระกอบที 5 เป็นทงัขนัการวางแผนและขนัการ
ปฏิบัติ  โดยมีวงจรย่อยของรูปแบบอยู่ 2 วงจร  คือ  วงจรขององค์ประกอบด้านหลักสูตร  
(องคป์ระกอบที 1 - 5) และวงจรขององคป์ระกอบดา้นการสอน (องคป์ระกอบที 6 - 11)       
ซึงวงจรของการสอนจะถูกปิดกนัอาณาเขตไวด้้วยเส้นปะ องค์ประกอบสําคญัของรูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตรของโอลิวา คือเส้นตรวจสอบยอ้นกลบั (Feedback Line) จากการประเมินผล
หลกัสูตรไปยงัเป้าหมายของหลกัสูตร ซึงชีใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนือง  ขององคป์ระกอบในแต่ละวงจรยอ่ย 

                   การพฒันาหลกัสูตรตามแบบจําลองการพฒันาหลกัสูตร SU  Model 

 สุเทพ  อ่วมเจริญ (  : 31-34 )  ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรเป็นแบบจาํลอง
การพฒันาหลกัสูตร SU Model ดงันี  SU Model คือ แบบจาํลองการพฒันาหลกัสูตร ซึงมีลาํดบัขนั
ในการสร้างแบบจาํลอง ดังนีพืนฐานแนวคิดและทีมาของแบบจาํลองการพฒันาหลักสูตร SU 

Model เป็นองค์ความรู้ทีมีคุณค่าอย่างยิงเพราะไดรั้บการพฒันามาจากสามเหลียมมุมมนซึงเป็น
สัญลกัษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยสามเหลียมมุมมนไดแ้นวคิดจากการที
ฯพณฯ ศ.มล. ปิน มาลากุล อธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไดใ้ห้แนวนโยบาย
การพฒันานกัศึกษา มุ่งเนน้ใหก้ารศึกษา 3 ส่วน คือ จริยศึกษา เป็นการอบรมศีลธรรมอนัดีงาม พุทธิ
ศึกษา ให้ปัญญาความรู้ และพลศึกษา เป็นการฝึกหัดให้เป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์ แนวคิดดงักล่าวนี
เมือนาํมาพิจารณาถึงเป้าหมายการศึกษาทีมุ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เมือนาํมาปรับใช้
กบัจุดมุ่งหมายในการพฒันาหลกัสูตรจะไดว้า่ เป้าหมายของหลกัสูตรทีมุ่งให้ความรู้ (Knowledge) 
ก็คือมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง เป้าหมายของหลกัสูตรทีมุ่งพฒันาผูเ้รียน (learner) ก็คือมุ่งให้
เป็นคนดีและเป้าหมายของหลกัสูตรทีมุ่งสังคม (Society) ก็มุ่งหวงัให้สังคมเป็นสุข ซึงกระบวนการ 
พฒันาหลกัสูตรให้ความสําคญักบัพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตรในทีนีจะประกอบไปดว้ย 3 ดา้น 
นนัคือ ดา้นปรัชญาการศึกษา ดา้นจิตวิทยา และดา้นสังคม ซึงแต่ละดา้นก็จะมีปรัชญาแต่ละชนิด
กาํกบั มีการพฒันาจากรูปสามเหลียมทีนาํไปสู่การวางแผนหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตร การนาํ
หลกัสูตรไปใช้ และการประเมินหลกัสูตร ดงัภาพ Su  Model  ถือเป็นแบบจาํลองการพฒันา
หลกัสูตร มีขนัตอนดงันี 

1.  เริมจากการเขียนรูปวงกลมมีความหมายดงั จกัรวาลแห่งการเรียนรู้ เรียกง่าย ๆว่า
โลกแห่งการศึกษา และเขียนรูปสามเหลียมดา้นเท่า ลงบนเส้นรอบวงของวงกลมมีความหมายแทน 
กระบวนการพฒันาหลักสูตร โดยให้มุมบนสุดของสามเหลียมแสดงเป้าหมายของหลักสูตรที
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มุ่งเน้น ความรู้ (Knowledge) มุมล่างด้านซ้ายมือ  แสดงเป้าหมายของหลักสูตรทีมุ่งเน้นผูเ้รียน 
(Learner) เนน้คนดี และมุมล่างดา้นขวามือ แสดงเป้าหมายของหลกัสูตรทีมุ่งเนน้สังคม (Society)  

2. ระบุพืนฐานในการพฒันาหลักสูตร ในพืนทีวงกลมซึงมีพืนฐานหลากหลายที
เกียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร ในทีนีจะระบุพืนฐาน 3 ดา้น (ปรัชญา จิตวิทยา และสังคม) ลงใน
ช่องวา่งนอกรูปโดยกาํหนดให ้ดา้นสามเหลียมระหวา่งความรู้กบัผูเ้รียนมีพืนฐานสําคญัคือ พืนฐาน
ดา้นปรัชญา ดา้นสามเหลียมระหวา่งผูเ้รียนกบัสังคมมีพืนฐานสําคญัคือ พืนฐานดา้นจิตวิทยา และ
ดา้นสามเหลียมระหวา่งสังคมกบัความรู้มีพืนฐานสาํคญัคือ พินฐานดา้นสังคม 

3. พิจารณาพืนฐานดา้นปรัชญา ไดแ้นวคิดวา่การพฒันาหลกัสูตรทีมีเป้าหมายของ 

หลักสูตร ทีมุ่งเน้น ความรู้ (Knowledge) มาจากพืนฐานปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) กับ
ปรัชญานิรันตรนิยม (Parenialism) การพฒันาหลกัสูตรทีมีเป้าหมายของหลกัสูตรทีมุ่งเน้น ผูเ้รียน 
(Learner) มาจากพืนฐานปรัชญาอตัถิภาวะนิยม (Existialism) และการพฒันาหลกัสูตรทีมีเป้าหมาย
ของหลักสูตรทีมุ่งเน้นสังคม(Society) มาจากพืนฐานปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)      
เป็นตน้  

4. กาํหนดจุดกึงกลางของดา้นสามเหลียมทงัสามดา้นเพือแทนความหมายว่าในการ
พฒันาหลักสูตรต้องใช้ข้อมูลพืนฐานอย่างน้อยสามด้านนี (ด้านปรัชญา ด้านจิตวิทยา และด้าน
สังคม) จากนนัลากเส้นตรงระหวา่งจุดทงัสามนี จะไดรู้ปสามเหลียมเล็ก ๆเ กิดขึนรวม 4 รูป 

5. พิจารณากระบวนการพฒันาหลักสูตร จากแนวคิดของไทเลอร์ ทาบา เซเลอร์ 
และอเล็กซานเดอร์ ออร์น สไตน์และฮนักิน โอลิวา วิชยั วงษใ์หญ่ และนกัพฒันาหลกัสูตรอืนๆ นาํ
แนวคิดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรมากาํหนดชือสามเหลียมเล็กๆทงัสีรูป ชือสามเหลียมเล็กทงัสี
รูปตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตรเป็นดงันี )การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning)  2) 
การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 3)การจดัหลกัสูตร (Curriculum Organization) 4) การ
ประเมินหลกัสูตร (Curriculum evaluation) 
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 สําหรับแนวคิดการพฒันาหลักสูตรเป็นแบบจาํลองการพฒันาหลกัสูตร SU Model 
Model   นาํเสนอไดต้ามแผนภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             แผนภาพที    แบบจาํลองการพฒันาหลกัสูตร SU Model  

                ทีมา : สุเทพ  อ่วมเจริญ, การพฒันาหลกัสูตร : ทฤษฏีและการปฏิบัติ. 
               (นครปฐม : สุเทพ อ่วมเจริญ, 2555 : 31 ) 
 

 

 ตามแนวคิดทีกล่าวมา จะเห็นว่านักการศึกษาแต่ละคน มีความเห็นต่อรูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตรทงัเหมือนและแตกต่างกนัซึงสามารถสรุปใหเ้ห็นไดด้งัตารางที 1 

 

 

 

 

 

 

Learner 
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ตารางที  1 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของนกัการศึกษา 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 

นักการศึกษา /รูปแบบ 

Tyler Taba 

Saylor, 

Alexander,  

and  Lewis 

Oliva 
Su Model  

(สุเทพ  

อ่วมเจริญ) 

1. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
หลกัสูตร 

/ / / / 
การวางแผน
หลกัสูตร 2. กําหนดหลักการและเป้าหมาย

ของหลกัสูตร 
/ / / / 

3. กํ า ห น ด โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
องคป์ระกอบหลกัสูตร 

                3.1  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

/ / / / 
ก า ร
อ อ ก แ บ บ
หลกัสูตร 

                 3.2  เนือหาและประสบการณ์
การเรียนรู้ 

/ / / / 

ก า ร จั ด
หลกัสูตร 

                3.3  กิจกรรมการเรียนการสอน / / / / 
                .  สือ   วัสดุอุปกรณ์   และ
แหล่งเรียนรู้ 

/ / / - 

                .  การวดัผลประเมินผล / / / / 
4. การตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร

ก่อนนาํไปใช ้ 
    

5. การนาํหลกัสูตรไปใช ้

                 5.1  ดําเนินการตามแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 / /  

                 5.2  ประเมินผลการเรียน  / -  

6. การประ เ มินผลหลัง การใช้
หลกัสูตร 

 / /  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
หลกัสูตร 7. การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร  / /  

 

 สรุป  การพฒันาโปรแกรมควรมีขนัตอนในการพฒันา  ขนัตอน คือ  การศึกษาขอ้มูล
พืนฐาน  การสร้างและพฒันาโปรแกรมใหมี้องคป์ระกอบทีสมบูรณ์  การนาํโปรแกรมไปทดลองใช้
เพือหาคุณภาพของโปรแกรมและขนัตอนการประเมินโปรแกรมเพือปรับปรุงให้มีความสมบรณ์
ก่อนนาํไปใชจ้ริงต่อไป 



32 

 

 
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

      การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมเพือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเกิดทศันคติและเปลียนแปลงพฤติกรรมทีส่งผลต่อการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ 

      ความหมายของการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมเป็นวธีิการทีจะช่วยใหเ้กิดการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน ซึงเมือผูป้ฏิบติังานมีขอ้จาํกดัทางดา้นความรู้หรือทกัษะ ทาํใหต้อ้งการการเสริมสร้างเพือ
เชือมต่อช่องว่างของการปฏิบัติงานทีเกิดจากการขาดความรู้หรือทักษะนัน ชิลเบอร์แมน 
(Silberman,  1998 : 1) นอกจากนนั รูทเวล (Rothwell , 1996 : 26) ไดเ้สนอวา่การฝึกอบรมเป็นการ
จดักิจกรรมทีมุ่งเนน้ดา้นการจาํแนกแยกแยะ การประกนั การทาํให้มนัใจ การพฒันา การปรับปรุง 
โดยผา่กระบวนการเรียนรู้ เพือใหบุ้คลากรมีสมรรถภาพในการปฏิบติังานตามทีตอ้งการ ดงันนั การ
ฝึกอบรมจึงเป็นการสนองตอบในสิงทีบุคคลตอ้งการรู้หรือสิงทีองคก์รตอ้งการให้เพิมสมรรถภาพ  
เพือมุ่งพฒันาใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยงิขึนและการฝึกอบรมตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งเป็น
ระบบในอนัทีจะถ่ายทอดความรู้หรือทกัษะจากบุคคลหนึงซึงมีความรู้หรือมีความสามารถไปสู่อีก
บุคคลหนึงทีไม่มีความรู้หรือขาดทกัษะนนั ๆ 

   วิจิตร อาวะกุล (2537 : 30) ไดใ้ห้ความหมายวา่การฝึกอบรมไปในแนวทางเดียวกนั
วา่การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหลกัทีใชใ้นการพฒันาหรือฝึกอบรมบุคคลให้เหมาะกบังานเพือให้
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

   สรุปความหมายของการฝึกอบรมหมายถึงกิจกรรมทีจดัขึนเพือพฒันาความสามารถ
ของบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถและทศันคติมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีส่งผลต่อการ
ทาํงานทีมีประสิทธิภาพยงิขึน 

   กระบวนการและขนัตอนในการฝึกอบรม 

    อรพรรณ พรสีมา (2540 : 26 - 30), วิจิตร อาวะกุล  (2537 : 114 - 117), และชูชยั 
สมิทธิไกร (2550 : 29 - 41) ไดเ้สนอกระบวนการและขนัตอนในการฝึกอบรมไวค้ลา้ยกนัดงันี 

    1. สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยผูท้ ําโครงการฝึกอบรมจะต้องเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารการสอบถามและการสัมภาษณ์ เพือพิจารณาปัญหาขององคก์รทีตอ้งการ
แกไ้ขโดยการฝึกอบรม 

    2. หาความตอ้งการจาํเป็นของการฝึกอบรม ตามความตอ้งการของบุคคลหรือ
หน่วยงานในการเขา้รับการฝึกอบรม เพือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทีขาดประสิทธิภาพ เช่น การขาด
ความรู้ ประสบการณ์ หรือขาดทกัษะ ซึงสิงเหล่านีเป็นปัญหาและความจาํเป็นเขา้รับการฝึกอบรม 
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    3. กาํหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม วา่มีความตงัใจหรือมีความประสงค์ทีจะ
จัดการฝึกอบรมขึนเพือให้ได้ประโยชน์กับหน่วยงานและผู ้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไรบ้าง  
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีสามารถจะแสดงออกใหเ้ห็นไดแ้ละวดัไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นไปได ้

    4. กาํหนดขอบเขตและวตัถุประสงค์ของรายวิชาให้กะทดัรัดเป็นขอ้ๆ เพือให้
วิทยากรได้เตรียมเนือหา วิธีการสอน ตรงตามทีหลกัสูตรหรือโครงสร้างตอ้งการ เพือให้เกิดการ
เรียนรู้ใหม่ๆ และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

    5. กาํหนดแนวทางฝึกอบรม พิจารณาถึงแนวทางทีจะทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เกิดการเปลียนแปลงตอ้งใช้ทฤษฎีหรือหลกัการอะไรบา้งทีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมใหม้ากทีสุด 

    6. กาํหนดเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม พิจารณาถึงเทคนิคทีเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเนือหาในหลกัสูตร จึงจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และไดรั้บประโยชน์
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมมากทีสุด 

    7. กาํหนดสถานทีฝึกอบรมเพือเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้
รวมถึงโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ 

    8. การกาํหนดตวัผูเ้ขา้รับการอบรมและวิทยากร การเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ควรเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติ เพียงพอและเหมาะสม  มีความแม่นย ําในเนือหาวิชาและมี
ประสบการณ์ในการใหค้วามรู้จะทาํใหก้ารฝึกอบรมประสบผลสาํเร็จ 

    9. กาํหนดแนวทางและวิธีการประเมินผล เพือประเมินค่าของการฝึกอบรมวา่เกิด
ความพึงพอใจและตรงตามวตัถุประสงคที์ตงัใจไวห้รือไม่ 
    10. รายงานผลการฝึกอบรม เพือเป็นข้อมูลให้ผูส้นใจได้มีโอกาสเรียนรู้และ
วเิคราะห์โครงการวา่ประสบผลสาํเร็จหรือไม่ อยา่งไรและมีความคุม้ค่ามากนอ้ยเพียงใด 

   สรุปไดว้่ากระบวนการฝึกอบรมเกิดจากการวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นของการ
อบรม กาํหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม กาํหนดแนวทางในการฝึกอบรม กาํหนดเนือหา กิจกรรม
การอบรม และการวดัประเมินผลการฝึกอบรมในทุกขนัตอนจะตอ้งมีการออกแบบมาเป็นอย่างดี
ก่อนนาํมาใชใ้นการฝึกอบรม 

   วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

   การฝึกอบรมจะมีผลสัมฤทธิและประสิทธิภาพไดน้นั วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม
มีความสาํคญัอยา่งยิงในการกาํหนดขอบเขตนาํทางในการจดักิจกรรมการฝึกอบรมเพือให้บรรลุถึง
เป้าหมายสูงสุด การฝึกอบรมโดยทวัไปนนั (Rothwell, 1996 : 12 - 18) มีวตัถุประสงคเ์พือ 
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    1. เพิมพูนความรู้ (Knowledge) เพือส่งเสริมหรือสร้างเสริมทางปัญญาให้แก่
บุคลากรเกียวกบัระเบียบ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หนา้ทีรับผิดชอบ การบริหารงาน ซึงเป็นการเพิมพูน
ความรู้และสามารถขยายไปถึงการเพิมขีดความสามารถในการนาํไปปรับใชใ้นสถานการณ์จริงดว้ย 

    2. พฒันาทกัษะ (Skill) เป็นการพฒันาทกัษะ ความชาํนาญ การแกไ้ขสถานการณ์
เฉพาะหนา้ การเพมิความมนัใจในการตดัสินใจ ทาํใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ
และถูกตอ้งโดยใชเ้วลาทีนอ้ยลง 
    3. เปลียนแปลงเจตคติ (Attitude) ทาํให้มีขวญัและกาํลังใจทีดีในการทาํงาน 
สามารถทาํงานของตนดว้ยความยินดีและพอใจ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นอย่างมีความสุข สร้าง
แรงจูงใจในการทาํงาน เพือใหเ้กิดการใชค้วามสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

   สรุป วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมจะต้องดาํเนินการเพือเพิมพูนความรู้ พฒันา
ทกัษะและเปลียนแปลงทศันคติเพือใหบ้รรลุเป้าหมายของการอบรม 

  ประเภทของการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมมีหลายชนิด นอกจากการฝึกอบรมเพือเพิมความรู้และทกัษะเฉพาะเรือง
ให้กบับุคลากรแลว้ ยงัมีการอบรมในลกัษณะอืนๆ ดงัทีชูชยั สมิทธิไกร (2550 : 7 - 10) ไดก้ล่าวไว ้ 
เช่น การอบรมเพือฟืนความรู้ใหม่ (Refresher Training) หรือการฝึกอบรมในลกัษณะทีเป็น
การศึกษาต่อเนือง (Continuing Education) ซึงรูปแบบของการอบรมจะแตกต่างกนัไปตามความ
จาํเป็นและลักษณะของงานซึงหากจะกล่าวอย่างกวา้งๆ แล้ว อาจแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2  

ประเภท คือ การฝึกอบรมทีเป็นทางการ (Formal Training) และการฝึกอบรมอยา่งไม่เป็นทางการ  
(Informal) 
   1. การฝึกอบรมก่อนประจาํการ (Pre - entry Training) เป็นการฝึกอบรมให้กบัผูเ้ขา้
ทาํงานใหม่หรือเพิงจะเริมโครงการใหม่ โดยทวัไปผูเ้ขา้อบรมมกัจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึง
เนือหาของการอบรมจะเน้นในเรืองของภารกิจแรกเริมและภารกิจทัวไปขององค์กร เนือหา
โดยทวัไปจะมีลกัษณะผสมผสาน คือมีทงัการฝึกอบรมในห้องและการฝึกภาคสนาม ปกติจะใช้
ช่วงเวลาทีไม่นาน เช่น 2 - 3 วนั แต่บางกรณีอาจจะใชเ้วลาเป็นเดือน 

   2. การฝึกอบรมระหวา่งประจาํการ (In - service Training) เป็นการฝึกอบรมในช่วงที
เขา้ทาํงานแลว้ หรือผ่านระยะการทดลองงานแลว้ การฝึกอบรมจะจดัเป็นระยะๆ ให้กบัระดบัของ
บุคลากรทีแตกต่างกนั มีทงัในเรืองของการบริหารทวัไป การจดัการอบรมเฉพาะเจา้หนา้ที หรือการ
อบรมเฉพาะเรือง ซึงระยะเวลายดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการ ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไม่นานประมาณ 1 

- 3 สัปดาห์ 
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   3. การฝึกอบรมในโครงการ (Project Related Training) เป็นการอบรมทีจดัให้
เจา้หน้าทีปฏิบติังานในโครงการ อาทิเช่น โครงการทีไดรั้บทุนอุดหนุนจากต่างประเทศ เป็นการ
อบรมเฉพาะเรือง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทงัการอบรมทางดา้นเทคนิคและการอบรมใน
เชิงการจดัการ จดัอบรมโดยผูใ้ห้ทุน ปกติจะเป็นการอบรมระยะสัน คือ 1 - 3 เดือน หรือขึนอยูก่บั
ความจาํเป็นของโครงการ 

   4. การฝึกอบรมเพือพฒันาตนเอง (Self - development Training) มีความหมายกวา้ง
และครอบคลุม เช่น กรณีบุคคลทีทาํงานมานานและความรู้เริมตีบตนั เริมจะไม่ทนักบัขอ้มูลหรือ
วิทยาการสมยัใหม่ ทาํให้เกิดความคิดทีจะพฒันาตนเอง อาจจะเป็นการอบรมเพือฟืนฟูความรู้ใหม่
ซึงส่วนใหญ่เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา โดยหน่วยงานตน้สังกดัจะให้การอนุมติั
และสนับสนุนด้านการเงิน มักจะเป็นการออกไปอบรมนอกสถานที ระยะเวลาจะขึนอยู่กับ
คุณสมบติัทีหน่วยงานตอ้งการพฒันา มีทงัระยะสันและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาศึกษาต่อ ซึง
การศึกษาต่อก็คือ การฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการเช่นกนั 

  สรุปไดว้่า ประเภทของการอบรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ การฝึกอบรม
ก่อนประจาํการ ระหว่างประจาํการ ฝึกอบรมในโครงการและการฝึกอบรมเพือพฒันาตนเอง เพือ
พฒันาความสามารถในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

 

การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 

   การพฒันาหลกัสูตรและหลกัสูตรฝึกอบรมมีแนวคิดจากการสร้างหลกัสูตรขึนมา
ใหม่ โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมและการปรับปรุงหลกัสูตรทีมีอยูแ่ลว้ให้ดียงิขึน ซึงกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมรวมไปถึงการผลิตเอกสารต่างๆ สําหรับผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้อบรมสอดคล้องกบั       
เชเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974 : 7) กล่าววา่ระบบการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมนนัจะเกียวกบัการจดัทาํหลกัสูตรหลกัสูตร ไดแ้ก่การร่างหรือการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม  
การนาํหลกัสูตรฝึกอบรมไปใชแ้ละการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม    

  ขนัตอนการพฒันาและการออกแบบหลกัสูตร 

   การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การสร้างหลกัสูตรขึนมาใหม่ หรือการทาํหลกัสูตรทีมี
อยูแ่ลว้ให้ดีขึน Taba , Sowell and Oliva  (Taba,1962 : 11 - 12 ; Sowell,1996 : 367  และ Oliva, 

1992 :  26) กล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏิบติัตามแผนและการ
ประเมินผล  และ เซยเ์ลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander ,1974 : 8 - 9) กล่าววา่ในการ
พฒันาหลกัสูตรมีภาระงานสาํคญั 3 ประการ คือ 

    1. การกาํหนดเป้าหมายสาํคญัของหลกัสูตร ทงัเป้าหมายโดยรวมและเป้าหมายยอ่ย 
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    2. การเลือกกิจกรรมและวสัดุประกอบการเรียนการสอน เช่น การเลือกเนือหา การ
อ่าน การฝึกฝน การทาํกิจกรรมสันๆ การกาํหนดหัวขอ้สําหรับการอภิปราย การสร้างหนงัสือคู่มือ
กิจกรรม การสร้างโปรแกรมสุขภาพและนนัทนาการ 

    3. การคน้หาระบบการจดัการทีมีประสิทธิภาพ 

 สรุปการพฒันาโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึกอบรมนัน ผูที้พฒันาจะต้องศึกษาข้อมูล
เกียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของผูที้ตอ้งการอบรมพฒันา ดาํเนินการสร้างและพฒันาให้ตรงกบั
เป้าหมายของโปรแกรมหรือหลกัสูตร  ดาํเนินการตามโปรแกรม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
หรือโปรแกรม 
 

การประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม 

   การประเมินผลการฝึกอบรม มีจุดประสงค์เพือตรวจสอบว่า การฝึกอบรมนันได้
บรรลุผล ตามวตัถุประสงค์ทีได้กาํหนดไวห้รือไม่ คน้หาจุดดีหรือจุดบกพร่อง ตรวจสอบความ
คุม้ค่าของการฝึกอบรม วินิจฉัยวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บประโยชน์มากน้อยเพียงใด และเป็น
การรวบรวมข้อมูลทีจะช่วยในการตัดสินใจเกียวกับการฝึกอบรมในอนาคต การประเมินผล
โครงการฝึกอบรม  
   ความหมายของการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม 

   การประเมินหลกัสูตรเป็นขนัตอนทีสําคญั ขนัตอนหนึงในการสร้างหลกัสูตร ไดมี้
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการประเมินหลกัสูตรไวด้งันี 

   1. Tyler (1949:27) เชือว่า ประเมินหลกัสูตรคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะ
อย่างจุดมุ่งหมายทีตงัไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุมและจาํเพาะเจาะจงแล้วจะเป็นแนวทางช่วยในการ
ประเมินไดเ้ป็นอยา่งดีในภายหลงั 

   2. Stufflebeam (1971 : 32) ได้ให้ความหมายการประเมินหลกัสูตรว่าเป็น
กระบวนการของการกาํหนดรวบรวมและประมวลขอ้มูลทีมีประโยชน์เพือเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจ   

   3. Oliva (1992: 20) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินหลกัสูตรไวว้า่  เป็นกระบวนการที
กระทาํอย่างต่อเนือง โดยใช้ข้อมูลทีรวบรวมแล้วนันในการทําการตัดสินใจ ซึงกระทาํเพือ
จุดประสงคข์องการทาํใหเ้กิดเป็นระบบแบบแผนทีดีขึน                                           

 4. Stake (1995:25) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินหลกัสูตรวา่เป็นการบรรยายและ
การตดัสินคุณค่าของหลกัสูตร ซึงเนน้เรืองการบรรยายสิงทีจะถูกประเมินโดยอาศยัผูเ้ชียวชาญหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุในการตดัสินคุณค่า Stake (1995) มีแนวคิดวา่ในการประเมินหลกัสูตรไม่ควรพิจารณา
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เฉพาะผลทีเกิดจากการใชห้ลกัสูตรเท่านนั แต่จะตอ้งพิจารณาส่วนประกอบของการจดัการเรียนการ
สอนหลายๆ ส่วน ทงันีเพราะผลสําเร็จของหลกัสูตรไม่ไดขึ้นอยู่กบัว่าผูเ้รียนจะสามารถบรรลุถึง
จุดประสงคที์ตงัใจไวห้รือไม่เท่านนั แต่ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายๆ อยา่ง เช่น ผูเ้รียนไม่สามารถ
บรรลุตามจุดประสงค์ทีวางไว ้อาจมาจากองค์ประกอบด้านเวลา กล่าวคือ ให้เวลาแก่ผูเ้รียนไม่
เพียงพอหรือเวลาทีจดัไม่เหมาะสมทงัๆ ทีหลกัสูตรนนัอาจดีอยู่แลว้ก็ได ้ดงันนั ถา้จะพิจารณาแต่
ผลลพัธ์ของการใชห้ลกัสูตรอยา่งเดียวจะไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอในการทีจะตดัสินวา่หลกัสูตรนนัดี
หรือไม่ดี และจะมองไม่เห็นช่องทางทีชดัเจนและครอบคลุมในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

  สรุปได้ว่าการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นกระบวนการตดัสินว่าการอบรมนันมี
ประสิทธิภาพตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์การอบรมหรือไม่โดยประเมินจากความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ มีการเปลียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 

 

 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stakes Curriculum Evaluation  

Model) 

     หลกัการและแนวคิด 

   สเตค (Stake,1979 : 23) มีแนวคิดในการประเมินหลกัสูตรวา่ไม่ควรพิจารณาเฉพาะ
ผลทีเกิดจากการใชห้ลกัสูตรเท่านนั แต่จะพิจารณาส่วนประกอบของการจดัการเรียนการสอนหลาย  
ๆ ส่วน ทงันีเพราะผลสําเร็จของหลกัสูตรไม่ไดขึ้นอยู่กบัวา่ ผูเ้รียนจะสามารถบรรลุถึงจุดประสงค์
ทีตงัไวห้รือไม่เท่านัน แต่ขึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น ผูเ้รียนไม่สามารถบรรลุตาม
จุดประสงค์ทีวางไว ้อาจมาจากองค์ประกอบดา้นเวลา กล่าวคือ ให้เวลาแก่ผูเ้รียนไม่เพียงพอหรือ
เวลาทีจดัไม่เหมาะสม ทงัๆ ทีหลกัสูตรนนัอาจดีอยู่แลว้ก็ได ้ดงันนั ถา้จะพิจารณาแต่ผลลพัธ์ของ
การใช้หลกัสูตรอย่างเดียวจะไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอในการทีจะตดัสินว่าหลกัสูตรนนัดีหรือไม่ดี
และจะมองไม่เห็นช่องทางทีชดัเจนและครอบคลุมในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

 

  ขนัตอนการประเมิน 

  การประเมินหลกัสูตรควรพิจารณา 3 ดา้น คือ 

  ดา้นสิงทีมาก่อน หมายถึง สิงต่างๆ ทีเอือให้เกิดผลจากหลกัสูตร และเป็นสิงทีมีอยู่
ก่อนการใชห้ลกัสูตรอยูแ่ลว้ ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้ คือ บุคลิกและนิสัยของผูเ้รียน บุคลิกและนิสัย
ของครู เนือหาในหลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที การจดัโรงเรียน  ลกัษณะ
ของชุมชน 
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  ด้านกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างครูกับ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ครูกบัผูป้กครอง ฯลฯ เป็นขนัของการใช้หลกัสูตร ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้  
คือ การสือสาร การจดัแบ่งเวลา การลาํดบัเหตุการณ์ การใหก้าํลงัใจ บรรยากาศของสิงแวดลอ้ม 

  ด้านผลผลิต หมายถึง สิงทีเกิดขึนจากการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ  
ผลสัมฤทธิของผูเ้รียน ทศันคติของผูเ้รียน ทกัษะของผูเ้รียน ผลทีเกิดขึนกับครู ผลทีเกิดขึนกับ
สถาบนั 

  ก่อนทีผูป้ระเมินจะประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของทงั 3 ดา้น ผูป้ระเมินตอ้งตงัผลที
คาดหวงัเอาไวก่้อน แลว้สังเกตหรือทดสอบผลทีเกิดขึนจริง จากนนัจึงใชม้าตรฐาน ซึงไดแ้ก่เกณฑ์
ต่างๆ ทีผูเ้ชียวชาญเชือวา่ควรจะใชเ้ป็นทางนาํไปสู่การตดัสิน 

 

 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph w. Tyler Curriculum Evaluation  

Model)   
                   ตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler, 1949 : 32) การศึกษา คือ การเปลียนแปลงพฤติกรรม  
ดงันนั การประเมินหลกัสูตรจึงเป็นการตรวจสอบวา่ พฤติกรรมของผูเ้รียนทีเปลียนแปลงไปเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายทีไดต้งัไวห้รือไม่ โดยการศึกษารายละเอียดขององคป์ระกอบของกระบวนการจดั
การศึกษา 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และสัมฤทธิผลของ
ผูเ้รียน ซึงเชือว่าจุดมุ่งหมายทีตงัไวอ้ย่างชดัเจน รัดกุม และจาํเพาะเจาะจง จะเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลในภายหลงั ดงันนั พืนฐานของการจดัหลกัสูตร คือ ผูจ้ดัทาํหลกัสูตรจะตอ้งสามารถวาง
จุดมุ่งหมายทีชดัเจน วา่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเปลียนแปลง หรือมีพฤติกรรมเมือเรียนจบหลกัสูตรแลว้
อยา่งไร และพยายามจดัประสบการณ์การสอนเพือช่วยให้ผูเ้รียนเปลียนพฤติกรรมไปตามทีตอ้งการ  
บทบาทของการประเมินหลกัสูตรจึงอยูที่การตรวจสอบวา่ หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
ทาํให้ผูเ้รียนเปลียนแปลงพฤติกรรม ไปตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ เพียงใด ดงันัน การ
ประเมินหลกัสูตรจึงเป็นส่วนหนึงของการเรียนการสอนและของการประเมินคุณค่าของหลกัสูตรดว้ย 
 

  ขนัตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

    ขนัตอนของการเรียนการสอนและการประเมินผล สรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งันี 

    ขนัตอนที 1 กาํหนดจุดมุ่งหมายของกรศึกษา โดยเขียนจุดมุ่งหมายให้ชดัเจนและ
บ่งบอกถึงพฤติกรรมทีตอ้งการใหบ้รรลุ 

    ขนัตอนที 2 กาํหนดเนือหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาทีจะช่วยให้ผูเ้รียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้และเลือกวธีิการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัเนือหา 
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    ขนัตอนที 3 จดัหา ดดัแปลง หรือสร้างเครืองมือประเมิน แลว้พฒันาให้มีคุณภาพ  
คือ มีความเป็นปรนยั มีความเชือมนัและมีความเทียงตรง สามารถนาํไปใชว้ดัไดต้ามจุดประสงค ์

    ขนัตอนที 4 ทดสอบผลสัมฤทธิของหลกัสูตร 

 

 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบึม (Daniel L. Stufflebeams Curriculum  

Evaluation Model) 

      รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam 1971 : 32-35) เป็นที
รู้จกักนัแพร่หลายในชือ  CIPP Model (Context-Input - Process - Product Model) หรือ The Phi 

Delta  Kappa Committee Model รูปแบบนีเป็นการประเมินขอ้มูล 4 ประเภท คือ 

    ประเภทที 1 การประเมินบริบท เป็นการประเมินสภาวะแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์
ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ เพือชีให้เห็นว่าควรกาํหนดจุดมุ่งหมายอย่างไรจึงจะสนองความ
ตอ้งการและแกปั้ญหาทีประสบอยู่ ในกรณีทีหลกัสูตรไม่ใช่อยู่ในขนัการวางแผน แต่ใช้มาระยะ
หนึงแล้วต้องการประเมิน การประเมินในกรณีนีจะเป็นการประเมินในเรืองจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค์ต่างๆ ของหลกัสูตร โครงสร้างของหลกัสูตรและเนือหาสาระทีมีอยู่ในหลกัสูตร เพือ
ตรวจสอบดูวา่สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ หรือไม่อยา่งไร 

    ประเภทที 2 การประเมินปัจจยัตวัป้อน เป็นการประเมินปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูเ้รียน อุปกรณ์และสือการเรียนการสอน อาคารสถานที  
งบประมาณ ฯลฯ เพือตรวจสอบดูวา่ปัจจยัป้อนเหล่านนัเป็นอยา่งไร มีผลหรือมีส่วนช่วยในการใช้
หลกัสูตรในทางปฏิบติับรรลุผลหรือไม่อยา่งไร 

    ประเภทที 3 การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินหลกัสูตรในขนัปฏิบติัการ
หรือประเมินกระบวนการใชห้ลกัสูตร เพือตรวจสอบดูวา่กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ของการ
ใช้หลกัสูตร ในสภาพทีเป็นจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือขอ้บกพร่องหรือไม่ เช่น เรืองทีเกียวกบั
การสอนการบริหาร 

    ประเภทที 4 การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินผลทีเกิดขึนจากการใชห้ลกัสูตร
นนั โดยตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีคุณสมบติัตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่ เพียงใด ซึงอาจ
พิจารณาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน ภาวการณ์มีงานทาํหรือการศึกษาต่อ ฯลฯ รูปแบบกร
ประเมินหลกัสูตรแบบ CIPP นี เป็นการประเมินหลกัสูตรทงัระบบ ผูป้ระเมินจะ ประเมินผลทงั  4  
ด้าน ดังกล่าวข้างตน้ แล้วนาํมาพิจารณาความสอดคล้องและความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ ถ้าใน
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตอ้งการให้ผูเ้รียน คิดเป็น ทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น ก็ตอ้งศึกษาว่าปัจจยั
เบืองตน้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนรวมทงักระบวนการบริหารหลกัสูตรเอือต่อการทาํให้
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ผูเ้รียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น หรือไม่อยา่งไร ผลทีเกิดขึนจริงจากการปฏิบติัหรือ
สภาพทีเป็นอยูส่อดคลอ้งกนัหรือไม่ ซึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลในการตดัสินคุณค่าของหลกัสูตร รวมทงั
ทราบวา่ส่วนใดใชไ้ด ้ส่วนใดมีขอ้บกพร่อง เพือจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพดียงิขึน 

 

   รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) 

       เคิร์กแพทริค (Kirkpatrick, 1975 : 106) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบั การฝึกอบรม
และการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนันเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม 
ซึงถือเป็นสิงจาเป็นทีจะช่วยใหรู้้วา่ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด 

     การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติทีเกิดขึนในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมทีจดัขึนมา
เพือการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวงัให้ผูผ้า่นการอบรมไดมี้การปรับปรุงเปลียนแปลง
แนวทางการทางานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

     การประเมินผลการฝึกอบรมจะทาํใหไ้ดค้วามรู้ 3 ประการ คือ 

      1. การฝึกอบรมนนัไดใ้ห้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลกัษณะ
ใดบา้ง 

      2. ควรยติุโครงการชวัคราวก่อน หรือควรดาเนินการต่อไปเรือย ๆ 

      3. ควรปรับปรุงหรือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบา้งอยา่งไร 

    แนวทางการประเมิน 

     ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม ควรดาเนินการประเมินใน 4 ลกัษณะ คือ 

      1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้สึก หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 

      2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทงัดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ 
(Attitude) 

      3. ประเมินพฤติกรรมทีเปลียนไปหลงัการอบรม (Behavior Evaluation) เป็น
การตรวจสอบว่าผูผ้า่นการอบรมไดป้รับเปลียนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวงัของโครงการ
หรือไม่ 
      4. ประเมินผลลพัธ์ทีเกิดขึนต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบวา่ ผลจากการอบรมไดเ้กิดผลดีต่อองคก์ร หรือเกิดผลกระทบต่อองคก์รในลกัษณะใดบา้ง 
คุณภาพขององคก์รดีขึน หรือมีคุณภาพขึนหรือไม่ 
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    แนวทางการดาํเนินการประเมินแต่ละรายการเป็นดงันี 

     1. ขันประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction) การประเมิน  ในขันนีมี
วตัถุประสงคที์จะใหรู้้วา่ผูที้เขา้รับการฝึกอบรมนนัมีความรู้สึกอยา่งไรต่อการฝึกอบรม เช่น ผูเ้ขา้รับ
การอบรมพอใจหรือไม่ต่อสิงทีไดรั้บจากการฝึกอบรม และมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองนัน เราต้องการได้รับข้อมูลทีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทีมี
ความหมาย และความเป็นจริง เพราะขอ้มูลเหล่านีจะเป็นตวับ่งชีประสิทธิผลของการฝึกอบรมอนั
แรก วิธีการทีจะช่วยให้ไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัปฏิกิริยาตอบสนองทีมีความหมาย/และตรงตามความ
จริงจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

      1.1  กาํหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่า ต้องการได้รับขอ้มูลอะไร เช่น 
ปฏิกิริยาตอบสนองของเนือหาหลกัสูตรการฝึกอบรม วิทยากร สถานทีการฝึกอบรม ระยะเวลาทีใช้
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 

      1.2  วางรูปแบบของเครืองมือ หรือแบบสอบถามทีจะใชเ้ก็บขอ้มูล 

      1.3  ขอ้คาํถามทีใช้ ควรเป็นชนิดทีเมือได้รับข้อมูล หรือได้คาํตอบแล้ว 
สามารถนามาแปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ ไม่ควรใช้คาถาม
ประเภทปลายเปิด 

      1.4  กระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
เพิมเติมในขอ้คาถามต่างๆ 

      1.5  เพือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผา่นแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง ไม่ควรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขียนชือตนเองลงไปในแบบสอบถาม 

    การแจกแจงแบบสอบถามเพือประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี ผูป้ระเมินตอ้งแน่ใจ
วา่ไดใ้หเ้วลาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอทีจะให้คาตอบครบทุกขอ้ และควรแจกก่อนผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมจะออกไปจากหอ้งฝึกอบรมเมือสินสุดโปรแกรม พึงหลีกเลียงการปล่อยใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเอาแบบสอบถามติดตวัออกไป และส่งคืนกลบัมาในภายหลงั 

     2. ขนัประเมินการเรียนรู้ (Learning) การประเมินผลในขนันีมีวตัถุประสงคที์จะ
ใหรู้้วา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บความรู้ และทกัษะอะไรบา้ง และมีเจตคติอะไรบา้งทีเปลียนแปลง
ไปจากเดิม ทงันีเพราะความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบพืนฐานสําคญั ทีจะช่วย
ให้เ กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการทางานของผู ้เข้า รับการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการประเมินในขนัการเรียนรู้ไว ้ดงันี 

      2.1 ตอ้งวดัความรู้ ทกัษะ และเจตคติของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทงัก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม 
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      2.2 วิเคราะห์ทงัคะแนนรายขอ้ และคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบกนัระหวา่ง
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

      2.3  ถา้เป็นไปไดค้วรใชก้ลุ่มควบคุมซึงเป็นกลุ่มของผูที้ไม่ไดรั้บการฝึกอบรม 
แลว้เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทกัษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง ซึงเป็นกลุ่มของ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมวา่แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

    เครืองมือทีใชว้ดัความรู้ ทกัษะ และเจตคติ มีอยู ่2 วธีิ คือ 

     1. ใช้แบบสอบวดัความรู้ ทักษะ และเจตคติเป็นแบบสอบวดัมาตรฐาน              
ผูป้ระเมินควรสังซือ หรือเลือกใช้เฉพาะแบบสอบวดัความรู้ ทกัษะ และเจตคติทีตรงกบัโปรแกรม
การฝึกอบรม 

     2. สร้างแบบสอบวดัขึนเอง แบบสอบวดัความรู้ ทกัษะ และเจตคติทีจะสร้างขึน
เองนีจะให้มีรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง หรือหลายอย่าง หรือทุกอย่างต่อไปนีก็ไดแ้บบ “ถูก” หรือ 
“ผดิ” แบบ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” ซึงอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 หรือ 5 หรือ 6 สเกล 
ก็ได ้แบบเลือกคาตอบทีเห็นวา่ถูกตอ้งทีสุดแบบเติมคา/ขอ้ความลงในช่องวา่ง 

     3.ขันประ เ มินพฤติกรรมที เป ลียนแปลงไปหลังการอบรม  ( Behavior)             
การประเมินผลในขนันีมีวตัถุประสงคจ์ะใหรู้้วา่เมือไดรั้บการฝึกอบรมไปแลว้ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ไดมี้การเปลียนแปลงพฤติกรรมการทางานไปในทิศทางทีพึงประสงคห์รือไม่การประเมินผลในขนั
นีนับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขนัแรก เพราะต้องออกไปติดตามการ
ประเมินผลในสถานทีทางานจริงๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซึงจะมีคาถามอยูห่ลายขอ้ ทีผูป้ระเมิน
จะตอ้งตอบใหไ้ดเ้สียก่อน เช่นควรจะออกไปประเมินเมือไร (1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือ ครึงปี หรือ 
1 ปี ภายหลงัการฝึกอบรม) จะเก็บขอ้มูลจากใครถึงจะเชือถือไดม้ากทีสุด จากผูบ้งัคบับญัชา จาก
เพือนร่วมงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเอง 

          3.1  ควรจะวดัพฤติกรรมการทางานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทงัก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม 

          3.2  ระยะเวลาระหวา่งการฝึกอบรมกบัการประเมินผลหลงัการฝึกอบรมนนั
ควรจะให้ห่างกนัพอสมควร เพือให้แน่ใจวา่การเปลียนแปลงพฤติกรรมการทางานไดเ้กิดขึนจริงๆ 
ทางทีดีควรจะประเมินหลายๆ ครัง เป็นระยะๆ เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นตน้ 

          3.3  ควรจะไดเ้ก็บขอ้มูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากผูบ้งัคบับญัชา จาก
เพือนร่วมงาน และจากกลุ่มผูผ้า่นการอบรม 

     การประเมินผลในขนัการเปลียนแปลงพฤติกรรมการทางานตามขอ้ทีเสนอมา
นนั จะนาไปใชจ้ริงๆ ตอ้งใชเ้วลา และอาศยัความชาํนาญของผูป้ระเมินเป็นอยา่งมาก เขาจึงไดเ้สนอ
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ให้ทากบัโปรแกรมฝึกขนาดใหญ่ และกบัโปรแกรมทีจาํเป็นตอ้งจดัหลายๆ ครังต่อไปในอนาคต
เท่านนั ส่วนโปรแกรมการฝึกอบรมขนาดเล็กทวัไป เขาไดเ้สนอให้ใชว้ิธีการง่ายๆ ดงันี 1)  กาํหนด
วา่มีพฤติกรรมการทาํงานอะไรบา้งทีคาดหวงัจะให้เกิดการเปลียนแปลง  2) เตรียมคาํถามทีจะใช้
สําหรับการสัมภาษณ์   3)  ทาํการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆ กลุ่ม ภายหลงัการฝึกอบรมสักระยะหนึง
เพือใหรู้้วา่พฤติกรรมทีคาดหวงัเอาไวเ้หล่านนัเกิดการเปลียนแปลงจริงๆ หรือไม่  4)  ขอ้มูลทีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ ควรจะนาํมาแปลงเป็นตวัเลข ทาํการวเิคราะห์ในเชิงปริมาณ 

     การสัมภาษณ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ควรจะตอ้งแน่ใจว่าผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม จะไม่มีอิทธิพลต่อการตอบ หรือสัมภาษณ์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
     4. ขนัประเมินผลทีเกิดขึนต่อหน่วยงาน (Results) การประเมินผลในขนันีมี
วตัถุประสงค์จะให้รู้ว่าในทีสุดแล้ว การฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไรบา้ง ซึง
นบัเป็นการประเมินผลทียากทีสุด เพราะในความเป็นจริงนนัมีตวัแปรอืนๆ อีกมากมายนอกเหนือ
การฝึกอบรมทีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และตวัแปร เหล่านันยากต่อการควบคุม ฉะนนัอะไรก็
ตามทีเกิดแก่หน่วยงานในทางทีดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลมาจากโปรแกรมการฝึกอบรม ได้ให้
ขอ้เสนอแนะในการประเมินผลในขนันีไวด้งันี 

       4.1 ควรจะจดัสภาวการณ์หรือเงือนไขต่างๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไวแ้ลว้นา
ไปเปรียบเทียบกบัสภาวการณ์ภายหลงัการฝึกอบรม โดยใชข้อ้มูลทีสังเกตได ้หรือสอบวดัได ้

       4.2 พยายามหาทางควบคุมตวัแปรอืนๆ ซึงคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงในผลทีตอ้งการให้เกิดแก่หน่วยงาน วิธีหนึงทีพอจะทาไดคื้อ การใช้กลุ่มควบคุมกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
 

 จากการศึกษาการประเมินหลกัสูตรของนกัการศึกษาทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปเป็น
แนวการประเมินหลกัสูตร ไดด้งัตารางที  
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ตารางที 2 การประเมินหลกัสูตรตามแนวคิดของนกัการศึกษา 

การประเมินหลกัสูตร 

นกัการศึกษา 

Stake Tyler 
Stuffle 

beams 
Kirkpatrick 

1. การประเมินเอกสารหลกัสูตรก่อนนาํไปใช ้

      1.1 เหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน 
/ / / - 

      1.2  สนองความตอ้งการของผูเ้รียน / / / - 

2. การประเมินการใชห้ลกัสูตร 

- กระบวนการ 
/ / / - 

3. การประเมินสัมฤทธิผลหลงัการใชห้ลกัสูตร 

- ผลผลิต  (ดา้นความรู้  ทกัษะ  เจตคติ) 
/ / / / 

4. การประเมินระบบหลกัสูตร 

- ประเมินเอกสารหลกัสูตร  ประเมินการใช้
หลักสูตร  และประเมินสัมฤทธิผลของ
หลกัสูตร 

    

 

 สรุปจากการศีกษาไดว้า่ การประเมินหลกัสูตรสามารถดาํเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที 1. 
การประเมินเอกสารหลกัสูตรก่อนนาํไปใช้ ประเมิน ระยะที 2 การประเมินการใช้หลกัสูตร โดย
ประเมินกระบวนการ  ระยะที 3 การประเมินสัมฤทธิผลหลงัการใช้หลกัสูตร โดยประเมินผลผลิต 
ดา้นความรู้ทกัษะ เจตคติ ส่วนในการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนนนั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโปรแกรมในระยะก่อนการนาํ
หลกัสูตรไปใช้คือ การประเมินในขนัยกร่างโปรแกรม คือ การประเมินองค์ประกอบ  ประเมินผล
ระหวา่งการใชโ้ปรแกรม คือ การประเมินความคิดเห็น  และประเมินผลหลงัการใชโ้ปรแกรม  
  จากการศึกษาแนวคิดเกียวกบั การพฒันาโปรแกรม โดยการพฒันาโปรแกรมครังนี
ผูว้ิจยัได้กาํหนดเป็นการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรม เพือพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน จึงสรุปไดว้่า การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินในชนัเรียน ผูว้จิยัไดก้าํหนดการพฒันาโปรแกรม 4 ขนัตอน ดงัต่อไปนี คือ 

 ขนัตอนที  1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการในการพฒันาโปรแกรม   
 ขนัตอนที  2  การพฒันาโปรแกรม ซึงมีการพฒันา 4 ขนัตอนคือ 
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        2.1  ขนัเตรียมการ 

        2.2  ขนัยกร่างโปรแกรม ทีประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี คือ 1) หลกัการ 
2) จุดหมาย 3) สมรรถนะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม 4) สาระทีใชใ้นการพฒันา 
5) กิจกรรมการพฒันา  6 ) แนวทางการวดัและประเมินผล  
       2.3  ขนัการประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่าง 
       .   ขนัการปรับปรุงโปรแกรมฉบบัยกร่าง 
 ขนัตอนที  3 การทดลองใช้โปรแกรมหรือหลกัสูตร  มี 2 ระยะ คือ ระยะนาํร่องและ
ระยะทดลองใชจ้ริง โดยในการทดลองทงัสองระยะจะมีการนิเทศติดตาม มี 2 แบบ คือ แบบนิเทศ
ทางตรงโดยใชก้ารนิเทศติดตามแบบ Monitoring และการนิเทศติดตามทางไกลผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Electronic  Supervision 

 ขนัตอนที 4 ปรับปรุงโปรแกรม 

 

ความรู้เกยีวกบัสมรรถนะครู 
 

ความหมายสมรรถนะ (competency) 

  นักวิชาการทัง ต่างประเทศและของไทยได้ให้ความหมายของสมรรถนะ 

(competency)ไวอ้ย่างกวา้งขวาง ดงันี McClelland (1973: 12) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง 

บุคลิกลกัษณะทีซ่อนอยูภ่ายในแต่ละบุคคลซึงสามารถผลกัดนัใหบุ้คคลนนัสร้างผลการปฏิบติังานที
ดีหรือตามเกณฑ์ทีกาํหนดในงานทีตนรับผิดชอบ มีองคป์ระกอบทีสําคญั 5 ประการของสมรรถนะ
ประกอบดว้ย 1) ทกัษะ (skills) หมายถึงสิงทีบุคคลกระทาํ ไดดี้ และฝึกปฏิบติัเป็นประจาํ จนเกิด
ความชาํนาญ 2) ความรู้ (knowledge) หมายถึงความรู้เฉพาะดา้นของบุคคล เช่น ความรู้เกียวกบั
หลกัสูตรการสอน การบริหารจดัการ และการสอนคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 3) มโนทศัน์เกียวกบัตนเอง 

(self - concept) หมายถึง เจตคติ (attitudes)ค่านิยม (value) และความคิดเห็นเกียวกบัภาพลกัษณ์ของ
ตนเอง 4) บุคลิกลกัษณะประจาํ ตวัของบุคคล(traits) หมายถึง สิงทีอธิบายถึงบุคคลนนั เช่น เป็นคน
ทีไวว้างใจได ้ หรือเป็นคนทีเอืออาทรต่อบุคคลอืนเป็ นตน้ และแรงจูงใจ (motive) หมายถึง เป็น
แรงจูงใจหรือแรงขบัภายในซึงทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่ทีเป็นเป้าหมายของเขา เช่น 

บุคคลทีมุ่งผลสําเร็จ (achievement orientation) จะตงัเป้ าหมายทีทา้ทายและพยายามทา งานให้ สา 
เร็จตามเป้ าหมายทีตงัไว ้ทงันีส่วนทีเป็ นความรู้(knowledge) และ ทกัษะ (skills) ถือวา่เป็นส่วนที
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แต่ละคนสามารถพฒันาใหมี้ไดไ้ม่ยาก ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ทาํให้เกิดความรู้และดว้ยการปฏิบติัทาํ
ให้เกิดทกัษะ ส่วนองค์ประกอบทีเป็นมโนทศัน์เกียวกบัตนเอง (self - concept) ไดแ้ก่ เจตคติ 

ค่านิยม และความเห็นเกียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเองรวมทงับุคลิกลกัษณะประจาํ ของแต่ละบุคคล 

(traits) และแรงจูงใจ (motive) เป็นสิงทีพฒันาไดย้าก เพราะเป็นสิงทีซ่อนเร้นอยูภ่ายในตวับุคคล 

  นอกจากความหมายตามแนวคิดของ McClelland ทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นนั ยงัมี
นกัการศึกษาอีกหลายท่านได ้ให้ ความหมายของสมรรถนะ (competency) วา่หมายถึง คุณลกัษณะ
พืนฐาน (underlying characteristic) ของบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (motive) อุปนิสัย (trait) ทกัษะ 

(skills) จินตนาการส่วนบุคคล (self-image) หรือบทบาททางสังคม (social role) หรือองคค์วามรู้ 

(body of  knowledge) ซึงบุคคลจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเพือให้ไดผ้ลงานสูงกวา่/เหนือกวา่
เกณฑ์ เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ (Boyatzis, 1982) Boam and Sparrow (1982) กล่าววา่ สมรรถนะ 

หมายถึง กลุ่มของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีบุคคลจาํตอ้งมีในการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนึง ๆ  
เพือให้การปฏิบติังานในหน้าทีความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ Mitrani, Dalziel and Fitts 

(1992) กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง คุณลกัษณะทีเด่นชดัของแต่ละบุคคลซึงมีเหตุเกียวขอ้งกบั
ผลงานทีดีเลิศหรือมีประสิทธิภาพในงานหนึง ๆ  Spencer and Sparrow (1993) กล่าววา่ สมรรถนะ 

หมายถึง คุณลกัษณะพืนฐาน(underling characteristic) ทีมีอยูใ่นตวับุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (motive) 

อุปนิสัย (trait) อตัตมโนทศัน์ (self-concept) ความรู้ (knowledge) และทกัษะ (skills) ซึงคุณลกัษณะ
เหล่านีจะเป็นตวัผลกัดนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (causal relationship) ให้บุคคลสามารถ
ปฏิบติังานตามหนา้ทีความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ / หรือสูง
กว่าเกณฑ์อา้งอิง (criterionreference)หรือเป้าหมายทีกาํหนดไว ้  ให้ความหมายไวว้่าสมรรถนะ 

(competency) หมายถึง ผลรวมของการจูงใจ อุปนิสัย แนวความคิดส่วนตวั ทศันคติ หรือคุณค่า ทีมี
ความรู้ หรือ ทกัษะจากพฤติกรรมทีมีคุณลกัษณะของแต่ละบุคคลซึงสามารถวดัผลและแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างของผูที้มีผลงานดีเลิศกบัผลงานเฉลีย Rylatt and Lohan (1995) กล่าวว่า
สมรรถนะ (competency) หมายถึง ลกัษณะของทกัษะ ความรู้ และทศันะคติทีจาํเป็นต่อการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ณ สถานการณ์หรือเฉพาะงานนนั 

   Clark (1999) กล่าววา่ สมรรถนะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสําคญั 2 ประการ
ไดแ้ก่   1) ความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) และความสามารถ (abilities) ซึงสามารถสังเกตได้
หรือสามารถวดัได้ และ 2) ความรู้ ทกัษะและความสามารถเหล่านี จะตอ้งแยกความแตกต่าง
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานไดสู้งกว่าและผูป้ฏิบติังานคนอืนๆ ออกจากกนัได ้ Green (1999) กล่าวว่า 
สมรรถนะ(competency) หมายถึง คาํอธิบายทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของอุปนิสัยทีวดัผลไดแ้ละ
ทกัษะส่วนตวัทีใชท้าํงานตามวตัถุประสงค์ ซึงทงัสองกลุ่มตระหนกัถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือ
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พฤติกรรมทีจะนาํไปสู่ผลสัมฤทธิของงาน ในทางตรงกนัขา้มตามแนวคิดเริมแรกนนั คาํนิยาม
บางส่วนไม่ไดเ้นน้ทีความแตกต่างของกลุ่มพฤติกรรมระหวา่ง competency ของผูมี้ผลงานดีเลิศกบั
ผูอื้นตินิยามบนพืนฐานของผลสัมฤทธิของงาน ดงันนั พนัธกิจเริมแรกของ competency-based 

management จะตอ้งใหนิ้ยามของคาํวา่ competency ใหช้ดัเจนกนัเสียก่อน  

  สมรรถนะนนัเป็นสิงทีตอ้งลงมือปฏิบติัให้ เกิดขึน กล่าวคือ ความสามารถทีใช ้

เพือให ้เกิดการบรรลุผลและวตัถุประสงคต่์างๆซึงเป็นตวัขบัเคลือนทีทา ให้เกิดความรู้ (knowledge) 

การเรียนรู้ทกัษะ (know how)และเจตคติ/ลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ (attitude) ทีช่วยให้
สามารถเผชิญและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆทีเ กิดขึนได้จริง  สมรรถนะ 

(competency)หมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ หรือคุณภาพของบุคคลทีแสดงออกผ่าน
พฤติกรรมทีจะมีผลต่อการบริการทีดีเลิศ Dubois and Rothwell (2004) กล่าววา่ สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลกัษณะทีทุกคนมีและใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เพือผลกัดนัใหผ้ลการปฏิบติังานบรรลุตามเป้ าหมาย 

ซึงลกัษณะเหล่านีไดแ้ก่ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล 

ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระทาํ Shermon (2004) ได้ให้
ความหมายของสมรรถนะและขยายเป็นแนวคิดผลลพัธ์ขององค์การตอ้งการได้ คือ สมรรถนะ 

หมายถึง คุณสมบติัทีบุคคลจาํเป็นต้องมีเพือให้สามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก
ความหมายนีจะทาํให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมทาํให้เกิดผลงานและผลลพัธ์ขององค์การ ดงั
ภาพที 6 ต่อไปนี 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
            
แผนภาพที 6  สมรรถนะทีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม ผลงานและผลลพัธ์ (Shermon, )  
 

บุคคลมีสมรรถนะ 

(ทีจาํเป็นต่องาน) 
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม 

(การกระทาํและความคิด) 
ทาํใหเ้กิดผลงาน 

(ผลผลิตและบริการ) 
ทาํใหเ้กิดผลสัมฤทธิ 

(สิงทีองคก์ารตอ้งการ) 
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  นอกจากนี  ก็ย ังมีนักวิชาการของไทยทีสนใจศึกษาเกียวกับสมรรถนะได้ให้
ความหมายของสมรรถนะอย่างหลากหลาย ดังนันเดชา เดชะวฒันไพศาล ( :28) ก็ได้ให้
ความหมายของสมรรถนะว่าหมายถึง ทกัษะ ความรู้และความสามารถหรือความสามารถของ
บุคลากร ทีจาํเป็นในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึง กล่าวคือ ในการทาํงานหนึงๆ ผูป้ฏิบติัตอ้งรู้
อะไร เมือมีความรู้หรือขอ้มูลแล้วตอ้งรู้ว่าจะทาํงานนันๆ อย่างไรและควรมีพฤติกรรมหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะอยา่งไรจึงจะทาํงานนนัไดป้ระสบผลสําเร็จ ซึงสิงเหล่านีจะช่วยให้องคก์ารทราบว่า
คุณลกัษณะทีดีในการทาํงานของบุคลากรในองค์การ (superior  performer) นันเป็นอย่างไร 
อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ( :25) กล่าววา่ สมรรถนะ  หมายถึง ความสามารถความชาํนาญดา้นต่างๆ 
ซึงเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีทาํให้บุคคลสามารถกระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํในกิจการใดๆ 
ให้ประสบผลสําเร็จหรือลม้เหลว ซึงความสามารถเหล่านีไดม้าจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ การ
ฝึกฝน และการปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสัย  ส่วน เสน่ห์  จุย้โต ( :35) ไดก้ล่าวถึง สมรรถนะวา่ ไม่ได้
แตกต่างจาก KSAOs  ซึงเป็นคาํยอ่ทีแสดงคุณลกัษณะของบุคคลทีเกียวกบัผลการปฏิบติังาน โดย  
K หมายถึง ความรู้ (knowledge) S หมายถึง ทกัษะ (skill) A หมายถึง ความสามารถ (ability)       
และ O หมายถึง คุณลกัษณะอืนๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบังาน (other  characteristics) แต่ความ
แตกต่างจะอยู่ทีสมรรถนะ จะเน้นการการวิเคราะห์คนมากกว่าการวิเคราะห์งาน สีมา สีมานันท ์
( ) กล่าววา่ลกัษณะร่วมของคาํวา่ สมรรถนะ คือ )  มกัจะหมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ
ของลกัษณะอืนๆ ทีทาํให้บุคคลทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ) คุณลกัษณะทีซ่อนเร้นนนัจะตอ้ง
เป็นสิงทีสังเกตได ้วดัไดแ้ละ ) คุณลกัษณะทีซ่อนเร้นตอ้งสามารถแยกผลงานเด่นไดแ้ละนาํไปสู่
ผลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ) ได้ให้
ความหมายของสมรรถนะ  คือ  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเป็นผลมาจากความรู้  ทักษะ 
ความสามารถและคุณลกัษณะอืนๆทีทาํให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพือนร่วมงาน
อืนๆในองคก์าร หรืออีกนยัหนึง คือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมเป็นกลุ่มพฤติกรรมทีองคก์ารตอ้งการ
จากขา้ราชการเพราะเชือวา่หากขา้ราชการมีพฤติกรรมการทาํงานใน แบบทีองคก์ารกาํหนดแลว้จะ
ส่งผลให้ขา้ราชการผูน้ันมีผลการปฏิบติังานดีและส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการได ้   
นิสดารก์ เวชยานนท ์(2549) กล่าววา่  สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมทีทาํให้คนสามารถทาํงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงไม่เกียวกบัตวังานโดยตรง ปิยะชัย จนัทรวงศ์ไพศาล (2549) กล่าวว่า 
สมรรถนะ คือ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถหรือพฤติกรรม ของบุคลากรทีจาํ เป็นต่อการปฏิบติังาน 
เพือให้มนัใจว่าจะสามารถทาํงานจนบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงานนนั และธํารง
ศกัดิ คงคาสวสัดิ (2550) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง  ทกัษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 
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ความชาํนาญ แรงจูงใจ หรือ คุณลกัษณะทีเหมาะสมของบุคคลทีสามารถปฏิบติังานให้ประสบ
ผลสาํเร็จ เป็นตน้ 

  จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้าํการสังเคราะห์องคป์ระกอบสาํคญัในความหมายของ
สมรรถนะเพือคน้หาและคดัสรรรองคป์ระกอบสาํคญัของสมรรถนะตามแนวคิดของนกัวชิาการทงั
ของไทยและต่างประเทศเพือนาํไปเป็นแนวคิดในการพฒันาสมรรถนะตามโปรแกรมดงัรายละเอียด
ในตารางที 3



 

 

ตารางที 3  การสังเคราะห์องคป์ระกอบสาํคญัในความหมายของสมรรถนะตามแนวคิดของนกัวชิาการ 
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1 ความรู้    - -       - -  -    -     -           26 

2 ทกัษะ    - -       -   -         -  -  -    -   25 

3 ม โ น ทั ศ น์
เกียวกบัตนเอง  

 - - -  -   -  - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - 7 

4 บุคลิกลักษณะ
ของบุคคล 

   -   - - - -   -   - -    -   - - -     -   20 

5 แรงจูงใจ   -    -  - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - -  9 

6 จินตนาการส่วน
บุคคล 

-  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

7 บ ท บ า ท ท า ง
สงัคม 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

 

หมายเหตุ  เครืองหมาย ( ) หมายถึง มีขอ้มูลทีสอดคลอ้ง, (-) หมายถึง ไม่มีขอ้มูลสอดคลอ้ง 
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  จากตารางที 3 พบวา่ องคป์ระกอบสําคญัในความหมายของสมรรถนะตามแนวคิด
ของนกัวชิาการ ส่วนมากให้ความหมายเกียวกบัความรู้ (knowledge) มากทีสุด รองลงมา คือ ทกัษะ
(skills) และบุคลิกลกัษณะของบุคคล (traits) ซึงสอดคลอ้งแนวคิดของผูว้จิยัทีไดจ้าํแนกความหมาย 

และองคป์ระกอบของสมรรถนะเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีสามารถมองเห็น  สังเกตได ้หรือประเมินได้
หมายถึง ความรู้ (knowledge) และ ทกัษะ (skills) และส่วนทีมองไม่เห็นเป็นส่วนทีซ่อนอยูใ่นตวั
ของแต่ละคน หมายถึง มโนทศัน์เกียวกบัตนเอง (self - concept) บุคลิกลกัษณะ (traits) แรงจูงใจ 

(motive) จินตนาการส่วนบุคคล (selfimage) และบทบาททางสังคม (social role) เช่นเดียวกบั 

McClelland ทีไดแ้สดงทศันะไวว้า่ องคป์ระกอบของสมรรถนะส่วนทีเป็นความรู้และทกัษะเป็น
ส่วนทีแต่ละคนสามารถพฒันาให้มีไดไ้ม่ยาก ซึง สามารถดาํเนินการไดด้ว้ยการศึกษาคน้ควา้ทาํให้
เกิดความรู้และด้วยการปฏิบติัก็ก่อให้เกิดทกัษะส่วนองค์ประกอบของสมรรถนะทีเป็นมโนทศัน์
เกียวกบัตนเอง บุคลิกลกัษณะ แรงจูงใจ จินตนาการส่วนบุคคลและบทบาททางสังคม เป็นสิงที
พฒันาไดย้ากเพราะเป็นสิงทีซ่อนอยูภ่ายในตวัของบุคคล  จากการสรุปความหมายและองคป์ระกอบ
ของสมรรถนะดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้นนั  

  ในการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานตามโปรแกรมพฒันาในครังนี    
มุ่งพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถแต่ละสมรรถนะเพือให้สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได้ ซึงสอดคลอ้งสํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2546 : 25) ทีสรุปว่า
แนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom s Taxnomomy) มีผลต่อการพฒันาสมรรถนะหลกั
ของขา้ราชการพลเรือน ดงันี 1) การพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการตอ้งเริมจากการให้เกิด
ความรู้ (knowledge) ความเขา้ใจ (comprehensive) เกียวกบัลกัษณะของสมรรถนะแต่ละรายการโดย
ตอ้งสามารถประยกุต ์(application) ใชใ้นบริบทหรือสถานการณ์ทีแตกต่างกนัในงานได ้

  ดงันนัการกาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมทีดีจะตอ้งเริมจากความรู้และความเขา้ใจ
ก่อนเพือนาํไปสู่การประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานต่อไป 2) ประโยชน์ของการพฒันาสูงสุดจะไม่
เกิดขึน หากขา้ราชการเพือจะส่งผลให้ เกิดคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมหรือบุคลิกลกัษณะประจาํไม่
นาํความรู้ ความเขา้ใจและการประยุกต์เนือหาในหลกัสูตรไปใช้ในการปฏิบติังาน ดงันนัส่วน
ราชการและผูบ้งัคบับญัชาจึงควรเขา้ใจแนวทางในการมอบหมายงานทีเปิดโอกาสให้เกิดการใช้
สมรรถนะหลกัของขา้ราชการ อนัจะนาํ ไปสูงการวิเคราะห์ (anlysis) การสังเคราะห์ (synthesis) 

และการประเมินค่า (evaluation) ทีจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาสมรรถนะหลกัให้เกิดขึน ไดจ้ริง
อยา่งต่อเนืองและยงัยนื 
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ความสําคัญของสมรรถนะ 

 ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงษ์ (2548 : 6) ไดก้ล่าววา่ ปัจจุบนันีโลกของเรากาํลงักา้วสู่ยุค
การดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานขององคค์วามรู้ (knowledge-based economy)นนั คือ “องคก์ารใดก็
ตามทีมีทรัพยากรทีมีศกัยภาพสูงหรือมีความรู้ความสามารถสูงก็จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่ง” ดงันนั องคก์ารต่างๆ จึงพยายามแสวงหาเครืองมือและวิทยาการใหม่ๆเพือนาํมาจดัทาํ
ระบบหรือวางแนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์การ  ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ
เป้าหมายในการดาํเนินการธุรกิจขององคก์าร สมรรถนะเป็นเครืองมือชนิดหนึงทีกาํลงัไดรั้บความ
นิยมและทวีความสําคญัต่อการบริหารทรัพยากรมากขึนเรือยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคก์าร   ชนันาํ ต่างๆไดน้าํ เอาระบบสมรรถนะมาเป็นพืนฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่ง
เป็นระบบต่อเนืองสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกทิศทางและคุม้ค่ากบัการลงทุน นอกจากนียงัเป็น
การสร้างมูลค่าเพิมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ารอีกแนวทางหนึงดว้ย ดงันนัสมรรถนะจึงมีความสําคญั
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์าร ดงันี 1) สมรรถนะเป็นเครืองมือในการแปลงวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองคก์าร และยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององคก์ารมาสู่กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 2) สมรรถนะเป็นเครืองมือในการพฒันาความสามารถของบุคลากรใน
องคก์ารอยา่งมีระบบต่อเนืองและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองคก์าร
และยุทธศาสตร์องค์การ 3) สมรรถนะเป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมทีดีในการทาํงานของ
บุคลากร ซึงสามารถนาํไปใชใ้นการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งชดัเจน
และมีประสิทธิภาพ และ 4) สมรรถนะ เป็นพืนฐานสําคญัของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ดา้นต่างๆ ขององคก์าร เช่น การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การพฒันาบุคลากรการประเมินผล       
การปฏิบติังาน การพฒันาความกา้วหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง และการจ่าย
ผลตอบแทน เป็นตน้ 

 ชูชยั สมิทธิไกร (2550 : 65) ไดก้ล่าววา่ สมรรถนะมีความสําคญัทงัต่อบุคคลและ
องคก์ารดงันี 1) สมรรถนะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถคดัสรรบุคคลทีมีคุณสมบติัทีดีทงัทางดา้นความรู้ 

ทกัษะและความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมทีเหมาะสมกบังาน เพือปฏิบติังานไดส้ําเร็จตามความ
ตอ้งการขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง 2) สมรรถนะเพือช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความรู้ ทกัษะ 

และความสามารถของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจาํเป็นตอ้งพฒันาในเรืองใด ซึงจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึน 3) สรรถนะสามารถนาํไปใช ้ในการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลในองคก์าร 

4) สมรรถนะช่วยสนบัสนุนให้ตวัชีวดัหลกัของผลงาน (key performance indicators: KPIs) บรรลุ
เป้าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตวับ่งบอกไดว้า่ ถา้ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายของ KPIs แลว้จะใช้
สมรรถนะใดบา้ง 5) สมรรถนะป้องกนัไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว เช่น ยอดขาย
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ของพนกังานขายเพิมขึนสูงกวา่เป้าทีกาํหนด ทงัๆทีพนกังานคนนนัไม่ค่อยตงัใจทาํงานมากนกั แต่
เนืองจากความตอ้งการของตลาดสูง จึงทาํใหย้อดขายเพิมขึนเองโดยไม่ตอ้งทุ่มเทความพยายามมาก
นัก แต่ถ้ามีการวดัสมรรถนะแล้วจะทาํให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนันประสบ
ความสําเร็จเพราะโชคช่วยหรือความสามารถของเขาเองและ 6) สมรรถนะช่วยให้การหล่อหลอม
สมรรถนะขององค์การประสบผลสําเร็จเร็วยิงขึน เพราะถ้าบุคลากรในองค์การทุกคนปรับ
สมรรถนะของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐานทีองคก์ารกาํหนดตลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะสามารถ
ส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์ารนนัๆ เช่น เป็นองคก์ารแห่งการคิดสร้างสรรคเ์พราะ
ทุกคนในองคก์ารมีสมรรถนะในเรืองการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) 

 จากความสาํคญัของสมรรถนะทีไดจ้ากการศึกษาดงัทีนาํเสนอมาแลว้นนั จะเห็นไดว้า่
สมรรถนะมีความสําคญัทงัต่อตวับุคคลและองคก์าร เพราะสมรรถนะจะมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้ง
กบัการบริหารทรัพยากรมนุษยซึ์งสามารถนาํ แนวคิดเกียวกบัสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรการพฒันาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันาความกา้วหน้าใน
วชิาชีพ การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งและการจ่ายผลตอบแทน เป็นตน้ สําหรับการวิจยัในครังนีเป็น
การนาํสมรรถนะมาใช้เป็นกรอบในการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 

ประเภทของสมรรถนะ 

 การศึกษาสมรรถนะนัน จาํเป็นจะตอ้งทราบประเภทของสมรรถนะว่ามีการแบ่ง
ประเภทของสมรรถนะอยา่งไร มีนกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะไว ้ดงันี 

 กลุ่มที 1 คือ นกัวิชาการกลุ่มนี กล่าววา่ สมรรถนะ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหรือสอง
ประเภทนกัวิชาการกลุ่มนีประกอบดว้ย McClelland (1973) แบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น
สองกลุ่ม คือ 1) สมรรถนะพืนฐาน (threshold competency) หมายถึง ความรู้หรือทกัษะพืนฐานที
บุคคลจาํเป็นตอ้งมีในการทาํงานสมรรถนะพืนฐานจะไม่ทาํให้บุคคลมีผลงานทีแตกต่างจากผูอื้น 2) 

สมรรถนะทีทาํให้แตกต่างจากผูอื้น (differentiating  competency) หมายถึง มุ่งเนน้การใชค้วามรู้ 

ทกัษะและคุณลกัษณะอืนๆ (รวมถึง ค่านิยมแรงจูงใจและเจตคติ) ทีทาํให้บุคคลมีผลการทาํงานสูง
กว่ามาตรฐานช่วยทาํให้งานเกิดผลสําเร็จอย่างดีเลิศเป็นสมรรถนะทีนกัวิชาการให้ความสําคญัใน
การพฒันาให้มีขึนในบุคคลมากกวา่สมรรถนะพืนฐานและธาํรงสวสัดิ คงคาสวสัดิ (2548 : 35)       
ก็ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะ (competency) ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เช่นกนั คือ 1) สมรรถนะหลกั 

(core competency) หมายถึง คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะพืนฐานทีเป็นหลกัทีทุกตาํแหน่งงานใน
องคก์ารจะตอ้งมีถือเป็น “คุณสมบติัร่วม” ของทุกคนในองคก์าร ทีจะตอ้งมีสมรรถนะหลกัของ
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องคก์ารหนึงอาจจะไม่เหมือนกบัองค์การหนึงก็ได ้ สมรรถนะหลกัก็คือส่วนหนึง ของวฒันธรรม
องคก์าร (corporate culture) 2) สมรรถนะอืน (others competency) หมายถึง คุณสมบติัหรือ
คุณลกัษณะทีองคก์ารตอ้งการสําหรับแต่ละตาํแหน่งงานทีแตกต่างกนัออกไปไดแ้ก่ สมรรถนะตาม
หนา้ทีสมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะทางเทคนิค หรือสมรรถนะในสายงาน (functional /professional 

/technical /job competency) สมรรถนะส่วนบุคคล (personal / individual competency) สมรรถนะ
ภาวะผูน้าํ หรือการบริหาร (leadership / managerial competency)  

 กลุ่มที   คือ กลุ่มนักวิชาการทีมองว่า สมรรถนะ (competency) แบ่งออกเป็น   
ประเภท อาทิเช่น ปิยะชัย จนัทรวงศ์ไพศาล ( ) แบ่งประเภทของสมรรถนะ (competency) 

ออกเป็น   ประเภท  คือ ) ความสามารถหลกั (core  competency) ) ความสามารถในการบริหาร
จดัการ (professional competency) ) ความสามารถในตาํแหน่งหนา้ที (functional competency)      
ชูชยั สมิทธิไกร  ( )  ก็ไดก้ล่าวว่า สมรรถนะของบุคลากร (employee competency) สามารถ
จาํแนกได ้  ประเภทดว้ยกนั คือ ) สมรรถนะหลกั (core competency)คือ สมรรถนะทีบุคลากรใน
องค์การจาํเป็นตอ้งมีเหมือนกนัทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในตาํแหน่งสายงานใดหรือระดบัตาํแหน่งใดก็
ตาม ) สมรรถนะตามสายงาน (functional competency) คือ สมรรถนะทีเป็นความรู้ ความสามารถ
ทกัษะทีจาํเป็นในการปฏิบติังานตามสายงานหนึงๆ เช่น ผูที้ทาํงานในแผนกการตลาดก็จาํเป็นตอ้งมี
สมรรถนะสายงานการตลาด ส่วนผูที้ทาํงานอยูใ่นแผนกบญัชีและการเงินก็จาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะ
ของสายงานบญัชีและการเงินเป็นตน้ เพราะฉะนนับุคลากรแต่ละคนจะตอ้งมีสมรรถนะ   ประเภท 
ซึงประกอบดว้ย  สมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามสายงาน ) สมรรถนะตามบทบาหน้าที ( role  

competency) คือ สมรรถนะทีบุคลากรในระดบับริหารจาํเป็นตอ้งมีเพือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ทีและ
บทบาทการเป็นผูบ้ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด องค์การบางแห่งอาจเรียกสมรรถนะ
ประเภทนีว่า “สมรรถนะเชิงการจดัการ (management competency)” ณรงคว์ิทย ์แสนทอง ( ) 
แบ่งประเภทของสมรรถนะ competency ตามแหล่งทีมาออกเป็น  ประเภท เช่นกัน คือ ) core    

competency หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันะคติ ความเชือ  
และอุปนิสัยของคนในองคก์ารโดยรวมทีจะช่วยสนบัสนุนให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์
ได ้ ) job competency หมายถึง  บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันะคติ 
ความเชือ  และอุปนิสัยทีจะช่วยส่งเสริมใหค้นๆ นนัสามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังานตาํแหน่ง
นนัๆ   ไดสู้งกวา่มาตรฐาน  ) personal competency หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นให้
เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันะคติ ความเชือ  และอุปนิสัยทีทาํให้บุคคลนนัมีความสามารถในการทาํ
สิงหนึงสิงใดได้โดดเด่นกว่าคนทัวไป เช่นพวกทีสามารถอาศัยกับแมลงป่องหรืออสรพิษได ้      
เป็นตน้ ซึงเรามกัเรียกวา่ personal  competency วา่ “ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล” และนิสดารก ์
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เวชยานนท ์( ) แบ่งสมรรถนะออกเป็น  ประเภท คือ ) สมรรถนะทีบุคลากรทุกตาํแหน่งงาน
ควรตอ้งมี และเป็นสมรรถนะทีสะทอ้นค่านิยมหลกั วสิัยทศัน์ขององคก์าร เรียกสมรรถนะนีวา่ core  

competency ) สมรรถนะทีเป็นความสามารถในการบริหารตามระดบัตาํแหน่งและหน้าทีความ
รับผิดชอบ เรียกว่า management competency และ professional competency ) สมรรถนะที
บุคลากรตอ้งมีในตาํแหน่งงานเพือให้ตนเองสามารถทาํงานไดดี้  เรียกว่า  functional competency 

หรือ  job competency ในองคก์ารบางแห่งอาจจะระบุสมรรถนะทีมี คือ ความรู้ความสามารถทวัไป
ทีสาํคญัทีเรียกวา่ personal competency จากทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดที
สอดคลอ้งกนัเพือการจดัประเภทสมรรถนะ สามารถแบ่งประเภทของสมรรถนะได ้  ประเภท ดงันี 

) สมรรถนะหลกั (core competency) คือ สมรรถนะทีบุคลากรทุกตาํแหน่งในองคก์ารตอ้งมีหรือ
เป็นความสามารถทีบุคลากรทุกตาํแหน่งภายในองคก์ารตอ้งมีเพือการสนบัสนุนให้สามารถบรรลุ
วิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป็นความสามารถหลกัขององค์การและนาํพาองค์การประสบผลสําเร็จ ) 
สมรรถนะในสายงาน (functional competency) คือ ความสามารถทีใชเ้ฉพาะสายงานตาํแหน่งนนัๆ 
เพือให้มันใจว่าบุคลากรทีปฏิบัติงานนันๆ มีความรู้ ทกัษะและความสามารถเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน ) สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) คือ ความสามารถของบุคคลทีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึง ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเชือ และอุปนิสัยทีทาํใหบุ้คคลนนัสามารถปฏิบติังานไดโ้ดด
เด่นกว่าคนอืน และ ) สมรรถนะทางการบริหาร(managerial competency)คือ ความสามารถและ
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลในการนาํความรู้ ทกัษะ ทางการบริหารไปใชใ้นการบริหารงาน
ทีรับผดิชอบใหบ้รรลุผลสูงกวา่ระดบัปกติและเป็นทียอมรับ  

 การวิจยัในครังนี มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน เพือพฒันาครูให้มีความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถตามสมรรถนะแต่ละรายการและเมือนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานทีรับผิดชอบ
ทาํใหบ้รรลุผลสูงกวา่ระดบัปกติและเป็นทียอมรับต่อไป 

 

สมรรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู  

 

  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  เป็นเครืองมือสําคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาซึงพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  กาํหนดให้เป็นวิชาชีพ
ควบคุมทางการศึกษา ตงัแต่วิชาชีพครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอืน (ตามทีประกาศกําหนดในกฎกระทรวง) จะต้องปฏิบัติเพือให้เกิดผลดีต่อ
ผูรั้บบริการ     อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึงผูป้ระกอบ
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วชิาชีพจะตอ้งศึกษาใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจทีถูกตอ้งให้สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ
ใหส้มกบัการเป็นวชิาชีพชนัสูงและไดรั้บการยอมรับ 

  คุรุสภา ดําเนินการตามหน้าทีทีกําหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.  มาตรา  ( ) คุรุสภามีอาํนาจหน้าทีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพมาตรา  ( ) (ฉ) กาํหนดให้คุรุสภามีหน้าทีออกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย
มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรา  กาํหนดให้มีขอ้บงัคบัว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วย )
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  ( ) มาตรฐานการปฏิบติังาน ( ) มาตรฐานการปฏิบติัตน
(สาํนกังานมาตรฐานวชิาชีพ , 2548 : 5) 
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพทีพึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตาม เพือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาให้แก่
ผูรั้บบริการจากวชิาชีพไดว้า่ เป็นบริการทีมีคุณภาพ ตอบสังคมไดว้า่การทีมีกฎหมายให้ความสําคญั
กับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนัน  เนืองจากเป็นวิชาชีพทีมี
ลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และความเชียวชาญในการประกอบวชิาชีพ 

  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  มาตรา  กาํหนดให้มี
มาตรฐานวชิาชีพ  ดา้น ประกอบดว้ย  
  .  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดสําหรับผูที้จะเขา้
มาประกอบวิชาชีพ จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอทีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพือใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมทีจะประกอบวชิาชีพทางการศึกษาได ้

  .  มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดความ
ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ ทงัความชาํนาญเฉพาะดา้นและความชาํนาญตามลาํดบัคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ทีกําหนดว่ามีความรู้ 
ความสามารถ และความชาํนาญ เพียงพอทีจะดาํรงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้
หรือไม่ นนัก็คือ การกาํหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุก ๆ  ปี 

  .  มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ข้อกําหนดเกียวกับการประพฤติตนของผู ้
ประกอบวชิาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและขอ้พึงระวงัในการประพฤติปฏิบติั 
เพือดํารงไว้ซึงชือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพทีคุรุสภาจะกําหนดเป็นข้อบังคับต่อไป หากผูป้ระกอบวิชาชีพผูใ้ด
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ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทาํให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืนจนไดรั้บการร้องเรียนถึง
คุรุสภาแลว้ ผูน้นัอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉยัชีขาดอย่างใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี 

) ยกขอ้กล่าวหา ) ตกัเตือน ) ภาคทณัฑ์ ) พกัใชใ้บอนุญาตทีกาํหนดเวลาตามทีเห็นสมควร แต่
ไม่เกิน  ปี และ ) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา )  
  ในกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู  “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548” (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  
กนัยายน  :41)ในหมวดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนนัไดก้าํหนดวา่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพครูทีตอ้งความรู้ในสาระดงัต่อไปนี คือ 

  มาตรฐานความรู้   9  มาตรฐานคือ 

  มาตรฐานที 1  ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู 

  มาตรฐานที 2  การพฒันาหลกัสูตร 

  มาตรฐานที 3  การจดัการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที 4  จิตวทิยาสาํหรับครู 

  มาตรฐานที 5  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
  มาตรฐานที  6  การบริหารจดัการในหอ้งเรียน 

  มาตรฐานที 7  การวจิยัทางการศึกษา 
  มาตรฐานที 8  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
  มาตรฐานที 9  ความเป็นครู 

 

มาตรฐานวชิาชีพครูว่าด้วยการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

      สําหรับมาตรฐานทีเกียวกบักบัครูในเรืองการวดัและประเมินผลทางการศึกษานนั มี 
มาตรฐานทีสาํคญัเกียวกบัการครู  มาตรฐาน คือ  
    1.  มาตรฐานครูตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ มาตรฐานครู

ตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)    

 การจดักระบวนการเรียนรู้ของครูจาํเป็นตอ้งดาํเนินการในเรืองการวดัและประเมินผลให้
เป็นไปตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที  ครูปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ข้อที .   กําหนดให้ครูต้องมีการวดัและ
ประเมินผลทีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการทีหลากหลาย   (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ , 2553 : 4 ) และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้
กาํหนดใน ตวับ่งชีที  เรืองประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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ตวับ่งชียอ่ยที .  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู ไดก้าํหนดในเรืองการวดัและประเมินผลวา่การ 

ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนด้วยวิธีทีหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบั
พฒันาการของผูเ้รียนรวมทังการวางเงือนไขให้ผูเ้รียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและ
นาํมาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเองและการวิเคราะห์ผลการประเมินและนาํมาใชใ้นการซ่อมเสริม
และพฒันาผูเ้รียนรวมทงัปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน(สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2554 : 40)  
    .  มาตรฐานวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพทีคุรุสภากําหนด  ตามมาตรฐานความรู้  
ขอ้ที  การวดัและประเมินผลทางการศึกษา (สํานกัมาตรฐานวิชาชีพ, 2548 : 24-28) ไดก้าํหนดไว้
วา่ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งมีความรู้และสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ดงันี 

  สาระความรู้ดา้นการวดัและประเมินผล 

   1. หลกัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา (ตามหลกัสูตรทีกระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนด) 
   2.  การสร้างและการใชเ้ครืองมือวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 

   3.  การประเมินตามสภาพจริง 

   4.   การประเมินจากแฟ้มสะสมงาม 

   5.  การประเมินภาคปฏิบติั 

   6.   การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 

  สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  
   1.  สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพจริง 

   2. สามารถนาํผลการประเมินไปใชป้รับปรุงการจดัการเรียนการสอนและปรับปรุง
หลกัสูตร 
  สรุป จากการทีไดศึ้กษามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูดา้นมาตรฐาน
การวดัและประเมินผลทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวดัและประเมินผล ที
เกียวขอ้งผูว้ิจยัได้ยึดเอามาตรฐาน ตามวิชาชีพครูของคุรุสภาจึงได้นาํสมรรถนะด้านการวดัและ
ประเมินผลมากาํหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินในชนัเรียน ดงั ตารางที   
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ตารางที 4  แสดงสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

 

คุณลกัษณะ ตัวชีวดั ผลงานหลกัฐาน หรือร่องรอย 

. ดา้นความรู้ 

     .  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้า ใจในกระบวนการ
วดัผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน 

.  มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
หลักการ   เทคนิค  หรือวิ ธีก าร
ประเมินผลตามสภาพจริงทีเนน้การ
ติดตามความกา้วหนา้ ในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

. รายงานหรือผลงานจากการ
เข้าประชุม  อบรม  สัมมนา 
ศึกษาดูงานและศึกษาค้นควา้
ด้วยตนเองด้านการวดัผลและ
ประเมินผล 

.  แผนกา รจัด ก า ร เ รี ยน รู้
(พิจารณาจากเครืองมือและ
วิธีการวดัผลและประเมินผล
การเรียนการสอน) 

. แฟ้มสะสมงานของครูและ
ผูเ้รียน 

. มีความรู้ความเข้าใจทีจะพฒันา
เครืองมือวดัผลและประเมินผลให้
ครอบคลุมพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย  
ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และโอกาสใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

.  แ ผ น ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล 

. เครืองมือและวิธีการวดัผล
และประเมินผล (พิจารณาจาก
กระบวนการและขนัตอนการ
จดัทาํ) 
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ตารางที  แสดงสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู (ต่อ) 
คุณลกัษณะ ตัวชีวดั ผลงานหลกัฐาน หรือร่องรอย 

. ดา้นการแสดงออก 

    .  สร้างและเ ลือกใช้
เ ค รื อ ง มื อ วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลทีมีคุณภาพได้
ตรงตามความตอ้งการ 

. พัฒนาการวดัผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง  ด้วยเครืองมือและ
วิธีการทีเหมาะสม 

. แผนการจัดการเรียนรู้ทีระบุ
ภาระงานทีวดัสมรรถภาพของ
ผูเ้รียนอยา่งชดัเจน 

. แฟ้มสะสมงานของผูเ้รียน 

. แบบทดสอบ 
. วิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้
ข อ ง ผู ้ เ รี ย น  แ ล ะ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล
สารสนเทศทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้
ในการตัด สินใจแก้ไขปัญหาและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

.  ข้อมูลสารสนเทศเ กียวกับ
ผู ้เ รียนและปัจจัยทีมีผลต่อการ
จดัการเรียนการสอน 

.  ผลประเมินการใช้หลักสูตร
และการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

.ดา้นความสามารถ 

    .  มีทกัษะการวดัผลและ
ประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ 

 

. ทกัษะการวดัผลและประเมินผลที
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานกรเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัสาํหรับผูเ้รียน 
ทีระบุในแผนการจัดการเ รียนรู้ ที
ครอบคลุมดา้น พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย  
จิตพิสยั และโอกาสการเรียนรู้ 

 

.  กร ะบวนก า ร วัด ผ ลแล ะ
ประเมินผล  และผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้(บนัทึก
และรายงาน) 

. ความสามารถในการประเมินเพือ
วิ นิจฉัย เ กียวกับระดับการ เ รียน รู้
ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ โอกาส
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

. ผลการประเมินก่อนเรียนเพือ
วิ นิ จฉั ย พืนฐ านค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถของผูเ้รียน 

.  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม
จุดปร ะสงค์ ก า ร เ รี ยน รู้ ต า ม
แผนการจดัการเรียนรู้ 

.  ผลการประเมินการเ รียนรู้
โดยรวมทงัดา้นความรู้ ความคิด 
ทกัษะ ค่านิยม 
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ตารางที  แสดงสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู (ต่อ) 
คุณลกัษณะ ตัวชีวดั ผลงานหลกัฐาน หรือร่องรอย 

 . มีทกัษะการวิเคราะห์ การแปลผล 
การรายงานผล และการนําเสนอ
แนวทางแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา
ผูเ้รียน และพฒันาการจดัการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 

 รายงานผลการจัดการเรียน 
การสอน และการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา(พิจารณาจาก
การให้ระดับคุณภาพ จุดเด่น 
จุ ด ด้ อ ย แ ล ะ แน วท า ง ก า ร
พฒันา) 

 

ความรู้เกยีวกบัการพฒันาครู 

       ความหมายการพฒันาครู 

     การพัฒนาครู  หมายถึง การพฒันาเพิมพูนความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะความชาํนาญ
และความสามารถในการปฏิบติัหน้าที รวมทงั การพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

         ความจําเป็นในการพฒันาครู  

                  การพฒันาบุคลากรเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิง เพราะเป็นกรรมวิธีทีจะช่วยเพิมพูนความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลดี  มีทังประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รตามแนวคิดดงัเดิมเชือวา่การพฒันาบุคลากร เป็นสิง
ไม่จาํเป็นสําหรับองค์กร ผูน้าํองค์กรมีหนา้ทีเฉพาะแต่เพียงบงัคบับญัชาควบคุมให้พนกังานแต่ละ
คนปฏิบติัหน้าทีตามคาํสัง หรือตามทีได้รับมอบหมาย  ถ้าหากบุคคลใดต้องการเพิมพูนความรู้
ความสามารถของตนจะตอ้งขวนขวายเอง แต่แนวคิดสมยัใหม่เชือวา่การพฒันาบุคลากรเป็นหนา้ที
ทีสําคญัและจาํเป็นทีองค์กรทุกองค์กรจะต้องกระทาํอย่างสมาํเสมอ ถึงแมว้่าจะเสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ แต่องคก์รจะไดรั้บประโยชน์มากกวา่โดยมีเหตุสนบัสนุน 2 ประการ คือ
    2.1.  ถึงแม้ว่าองค์กร จะมีระบบการสรรหาคดัเลือกทีดีพอได้ผูที้มีความรู้
ความสามารถเพียงใดก็ตามก็มิได้เป็นหลกัประกันว่าบุคคลนันจะสามารถปฏิบติัหน้าทีทีได้รับ
มอบหมายไดใ้นทนัทีและตลอดไปโดยเฉพาะอยา่งยิงเมือไดรั้บการเลือนตาํแหน่งหรือโอนยา้ยไป
ปฏิบติัหนา้ทีอืน  ยอ่มมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งดีเสียก่อน  

                   2.2.  ในปัจจุบนัไดมี้การคิดคน้ และนาํเอาวิทยาการบริหารสมยัใหม่มาใชใ้น
การบริหารงานดา้นต่าง ๆ อยา่งแพร่หลายจึงเป็นความจาํเป็นทีบุคคลทุกคนจะตอ้งปรับปรุงตนเอง
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ให้มีความรู้ทนัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิงในองคก์รทีตอ้งแข่งขนักบัผูอื้นยอ่มมีความจาํเป็นทีจะตอ้ง
พฒันาบุคลากรของตนให้มีความรู้ความสามารถทีสูงขึนอยูเ่สมอ ยิงในยุคโลกาภิวตัน์นี ความเชือ
เกียวกบัการพฒันาบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึน เพราะเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อของการกา้วกระโดดสู่
ความเจริญทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน ซึงองค์กรตอ้งดาํเนินการแข่งขนักบั
ต่างประเทศดว้ยการพฒันาตอ้งดาํเนินงานเฉพาะทีเฉพาะองค์กรไม่มีการลอกเลียนแบบกนัขึนอยู่
กบัสถานการณ์ทีองคก์รนนั ๆ มีความจาํเป็นและตอ้งการพฒันาเรืองอะไร  

                    การพฒันาบุคลากรมีความสําคัญและความจําเป็นมากสําหรับหน่วยงานหรือ
สถานศึกษา  เพราะการพฒันาบุคลากรทาํให้คนเรามีความสัมพนัธ์ทีดีเกิดความถูกตอ้งระหว่าง
บุคคล ทาํให้มีวิธีการทาํงานทีดีจะทาํให้การปฏิบติังานของบุคลากรมีคุณภาพมีความเหมาะสมกบั
งานทีไดรั้บมอบหมาย หรืองานทีรับผิดชอบ สามารถปฏิบติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ
บรรลุตามจุดประสงคที์ตงัไว ้  

                      กล่าวโดยสรุปว่า  แต่ละหน่วยงานตอ้งมีการกาํหนดความจาํเป็นในการพฒันา
บุคลากรเพือจะไดก้าํหนดทิศทางของการพฒันาบุคลากรวา่ แต่ละหน่วยงานจะพฒันาบุคลากรใน
ลกัษณะใดทีจะทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานนนั ๆ และหน่วยงานจะไดว้างแผนกาํหนด
ความจาํเป็นเพือจดักิจกรรมในการพฒันาต่อไป  

                      ดงันนัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง
ต่อการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิงผูบ้ริหารควร
ไดรั้บการพฒันาให้สามารถนาํภาวะผูน้าํและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอือต่อการทาํงานของครู
ให้ครูมีเสรีภาพในการคิด  มีโอกาสพฒันาคุณภาพผลงาน รวมทงัการพฒันาศกัยภาพในการนาํ
หลกัสูตรไปใช้ การเพิมพูนความรู้ความสามารถในวิชาทีสอน สามารถพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการและระดบัพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยเทคนิควิธีทีมี
ประสิทธิภาพยงิขึน 

       ความสําคัญของการพฒันาครู 

                   เป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปแลว้วา่ ครูเป็นบุคคลทีมีความสาํคญัทีสุดต่อการพฒันา
สังคมและชาติบา้นเมือง ทงันีเพราะครูตอ้งรับหนา้ทีในการพฒันาบุคคลในสังคมใหมี้ความเจริญ
งอกงามอยา่งเตม็ที  จนบุคคลเหล่านนัสามารถทีจะใชค้วามรู้ความสามารถของตนเพือพฒันาชาติ
บา้นเมืองต่อไป ดงันนัการพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลทีมีศกัยภาพอยา่งทีสุด จึงเป็นงานทีนกัวชิาการ
ศึกษา / ผูนิ้เทศ  และ / หรือผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งกระทาํอยา่งจริงจงัและต่อเนือง 
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                     กล่าวโดยสรุป  การพฒันาครูก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ  ดงันี  

                      1.  การพฒันาครู ช่วยพฒันาคุณภาพและวิธีการทาํงานของครู ทาํให้ครูมีสมรรถภาพ
ในการสอนมีความรู้เพิมขึน เขา้ใจบทบาทหนา้ทีและปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้ขึน  

                      2. การพฒันาครู ช่วยทาํให้เกิดการประหยดัเวลาและลดความสูญเปล่าทางวิชาการ
เพราะครูทีไดรั้บการพฒันาจนเป็นครูทีมีคุณภาพนนัยอ่มไม่ทาํสิงใดผิดพลาดง่าย ๆ สามารถใชสื้อ
การเ รียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพ  ทําการสอนนัก เ รียนได้ผล เต็มทีและตรงตาม
จุดประสงค ์ ส่วนนกัเรียนก็มีความรู้ความสามารถตามเกณฑที์กาํหนด  

                      3. การพฒันาครู  ช่วยทาํใหค้รูไดเ้รียนรู้งานในหนา้ทีไดเ้ร็วขึนโดยเฉพาะอยา่งยิงครูที
เพิงได้รับการบรรจุให้เข้าทํางานใหม่  ๆ  และครูทีย ้ายไปทําการสอนณทีทํางานแห่งใหม่ 
                      4.  การพฒันาครู ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหนา้ทีของผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน
ในสายงานต่าง ๆ เพราะครูทีไดรั้บการพฒันาอยา่งดีและอยา่งต่อเนือง จะมีความเขา้ใจงานการสอน
และงานอืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

                      5.  การพฒันาครู ช่วยกระตุน้ให้ครูปฏิบติังานเพือความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหน้าที 
การงานกล่าวคือ  ทาํให้ครูทุกคนมีโอกาสกา้วหนา้ไปสู่ตาํแหน่งทางการบริหารทีมีสถานภาพดีขึน 

                      6.  การพฒันาครู ช่วยทาํให้ครูเป็นบุคคลทีทนัสมยัอยู่เสมอ ทงัในด้านความรู้และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ รวมทงัหลกัการปฏิบติังานและเครืองมือเครืองใชต่้าง ๆ  

                      การพฒันาครูเป็นหัวใจสําคญัในการบริหารการศึกษา เพราะงานทุกชนิด  ของ
สถานศึกษาจะดาํเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่
เพียงใดขึนอยูก่บัความสามารถและความร่วมมือของครู ถา้ครูขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติังานไม่จงรักภกัดีต่อหน่วยงานของตนเองและขาดความรับผิดชอบ  ทะเลาะ
เบาะแวง้กนัแตกแยกความสามคัคีต่างคนต่างอยูแ่ละทาํงานไปวนัๆโดยไม่ให้ความร่วมมือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ทีสถานศึกษาได้วางไวก้็จะประสบความล้มเหลว  เพราะมีคนก็เหมือนไม่มีในเมือคน
เหล่านนัไม่ร่วมมือกนัและหยอ่นสมรรถภาพ  

   การพฒันาครูจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิในการบริหารการศึกษา แมว้า่ครูทุก
คนของสถานศึกษาจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม ถ้าเวลาผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ ความ
ชาํนาญก็ย่อมอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา  หรือบางทีการทาํงานจาํเจอยู่เสมอ ๆ งานทีทาํอาจจะ
กลายเป็นความเบือหน่ายไดเ้หมือนกนั ดงันนั การทีผูบ้ริหารให้คาํปรึกษา แนะนาํ  ช่วยแกปั้ญหา
และส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิงจาํเป็น อย่างยิงเพือให้ครู
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทงัมีขวญัและกาํลงัใจ 



64 

 

 ประโยชน์ของการพฒันาครู  

                   ความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งพฒันาอาชีพ
และบุคลากรทีเกียวข้องให้ได้ตามมาตรฐานทีวางไว้ โดยเน้นการพฒันาครูให้เป็นครูขนัฝีมือ
อาชีพ  การเร่งรัดพฒันาครูจึงเป็นยทุธศาสตร์สาํคญั ประโยชน์ของการพฒันาศกัยภาพครู  คือ  

                  1.  สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

                  2.  เป็นทียอมรับเชือถือซึงกนัและกนักบับุคคลทวัไป  

                  3.  มีความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตนเองและชีวติส่วนตวั  

                  4.  มีบุคลิกภาพทีดี  มีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลสูง  

                  5.  มีความสมัครสมานสามัคคีกันร่วมมือในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ    
บรรยากาศในการทาํงานเป็นไปอยา่งฉนัทมิ์ตร  

                  6.  ได้มีโอกาสแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างเพือนร่วมงานและบุคลากรใน
สถานศึกษาอืนๆ  

                  7.   เป็นผูที้รักความกา้วหนา้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่สมอ จนเป็นคนทีทนัสมยัและ ทนั
เหตุการณ์อยูเ่สมอ  

                  8.  มีขวญัและกาํลงัใจดีอยูเ่สมอ  

                  9.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยูเ่สมอ 

วธีิการพฒันาครู 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 52 ไดก้าํหนดให้มีระบบ 
กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที
เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชันสูง โดยกาํกบัและประสานสถาบนัทีทาํหน้าทีผลิตและพฒันาครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อม และมีความเขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่
และพฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเนือง ให้รัฐจดัสรรงบประมาณและจดัตงักองทุนพฒันาครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ และตามมาตรา 55 กาํหนดให้มีกองทุนส่งเสริม
ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เพือจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริมสร้างสรรค ์ผลงานดีเด่น 
และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
 ดังนัน เพือให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเนือง
และเป็นระบบไว ้2 ระยะ คือ ระยะที 1 ระยะเตรียมการ และ ระยะที 2 ระยะยาว มีรายละเอียดการ
ดาํเนินงานของแต่ละระยะ  ดงันี 
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 1.  การพฒันาครูระยะเตรียมการ   

 คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวนัที 26 กนัยายน 2543 ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการ
โครงการพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูน้าํชุมชน และผูน้าํองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน เพือเตรียมความพร้อมให้ครูซึงมีจาํนวนกว่า 6 แสนคน ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทและหน้าทีของตนเอง รวมทงัมีความมนัใจทีจะดาํเนินงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา และ
จะตอ้งพฒันาให้เสร็จสินภายในปี 2545 จึงกาํหนดให้มีการพฒันาครูดว้ยหลกัสูตรการพฒันาแบบ
เร่งรัดโดยใชร้ะบบการฝึกอบรมทางไกล ถ่ายทอดเนือหาสาระผา่นสือประสม รวมทงัมีชุดฝึกอบรมที
ครูสามารถศึกษาดว้ยตนเอง มีวิทยากรแกนนาํให้คาํปรึกษาและพบกลุ่มเป็นครังคราว มีหน่วยงาน
เครือข่ายเป็นศูนยป์ระสานการดาํเนินงาน ทงันีการอบรมดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึงของการพิจารณาให้
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สําหรับสาระทีใช้ในการทาํชุดฝึกอบรมนนั ไดจ้ากการสํารวจ
และวิจยัความตอ้งการของครูเกียวกบัสาระในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีครู
ตอ้งการพฒันา  
   2.  การพฒันาครูระยะยาว   

  การพฒันาครูระยะยาวเป็นการวางระบบการพฒันาและส่งเสริมครูให้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนืองและยงัยืน โดยจดัตงัหน่วยงานกลางทาํหน้าทีเป็นหน่วยงาน/สถาบนัแม่ข่ายในการพฒันาและ
ส่งเสริมครู ทาํการประสานกับสถาบนัผลิตและพฒันาครูและสถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ให้
ดาํเนินการอบรมและพฒันาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทีองคก์รวิชาชีพครูกาํหนด ดว้ยวิธีการ
และรูปแบบใหม่ๆ ทีหลากหลาย นอกเหนือจากการศึกษา อบรม สัมมนาหรือดูงาน เช่น การอบรม
และพฒันาครูโดยใช้โรงเรียนและภาระงานของครูเป็นฐาน การวจิยัในชนัเรียน การพฒันาสือการ
เรียนการสอน เป็นตน้ โดยมีกลไกสนบัสนุนการพฒันาครูอยา่งเป็นระบบและต่อเนือง ดว้ยการจดัตงั
กองทุนพฒันา  ครูฯ และจดัตงักองทุนส่งเสริมครูฯ เพือสนบัสนุนครูในการผลิตผลงานดีเด่น 
ผลงานริเริมสร้างสรรค์ และผลงานทีสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ ตลอดจนยกย่องเชิดชู
เกียรติครูทีมีผลงานการศึกษาคน้ควา้ วจิยั สร้างสรรคน์วตักรรมและผลงานต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนและการศึกษา 

2.1 แนวทางการพฒันาครู   การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชันสูงนัน ครูทัว
ประเทศจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเนืองตลอดอายุการทาํงาน เพือประสิทธิภาพการเรียน
การสอน และประสิทธิภาพทีจะเกิดแก่ตวัผูเ้รียน มีแนวทางดงันี  

2.1.1  การกาํหนดเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ครูตอ้ง
พฒันาตนเองอย่างต่อเนืองและผ่านการประเมินในการเขา้รับการพฒันาวิชาชีพครูตามเกณฑ์ที
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องคก์รวชิาชีพครูกาํหนด เช่น ครูตอ้งไดรั้บการอบรมสัมมนาไม่ตาํกวา่ 100 ชวัโมงในรอบ 5 ปี เป็น
ตน้ 

2.1.2  การปรับเปลียนรูปแบบ/วิธีการในการพฒันาครูจากการฝึกอบรมสัมมนา
เพียงอย่างเดียว เป็นการพฒันาครูในรูปแบบทีหลากหลายและต่อเนือง เช่น การใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานในการพฒันาครู การเชือมโยงการพฒันาครูกบัการพฒันาเพือรับปริญญา การสอนงานในหน่วย
ปฏิบติังาน เป็นตน้  มีการส่งเสริมให้ครูได้เขา้รับการอบรมทีเน้นการฝึกประสบการณ์ทีตรงกบั
ภารกิจหรืองานสอนของครู การสนบัสนุนให้ครูไดพ้ฒันางานประจาํของตนเองอยา่งต่อเนือง เช่น 
การทาํวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้หรือการวิจยัในชนัเรียน การพฒันาสือการเรียนการสอน เป็นตน้ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูทีได้รับการยกย่องดา้นปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น ครูแห่งชาติ ครู
ตน้แบบ ครูแกนนาํ เป็นตน้ การพฒันาในลกัษณะนีจะเป็นการพฒันาครูทีเห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะ
เป็นการช่วยพฒันาการจดัการเรียนการสอนซึงเป็นภารกิจหลกัของครู 

2.1.3  การวางแผนพฒันาครูประจาํการทงัระยะสันและระยะยาวทีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการพฒันาของครูแต่ละสังกดั รวมทงัให้มีการติดตามประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ เพือ
ใหผ้ลการพฒันาครูนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  
 แผนพฒันาครูประจาํการระยะสันเป็นแผนเร่งรัดพฒันาครูประจาํการ โดยต้องมี
โปรแกรมเชิงรุกในการพฒันาครูประจาํการกลุ่มต่างๆ ให้มีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถในการ
จดัการศึกษาตามมาตรฐานใหม่ ทงัดา้นมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจดั
การศึกษาทีมีคุณภาพในสภาพของนกัเรียนทีมีความแตกต่างกนั รวมทงัการพฒันาครูประจาํการให้
ไดวุ้ฒิตามเกณฑ์ของการไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เช่น การพฒันาครูวุฒิตาํกวา่ปริญญา
ตรีให้ได้ปริญญาตรี  การพัฒนาครูที มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอืนให้ได้วุ ฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน เป็นตน้ 

 สําหรับแผนพฒันาครูประจาํการระยะยาวนัน  เป็นการพฒันาครูประจาํการอย่าง
ต่อเนือง โดยมีโปรแกรมการพฒันาครูประจาํการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนืองตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานบริหารงานบุคคล เป็นการพฒันาครูเพือพฒันาการเรียนรู้ตามภารกิจของครูแต่ละคน 
เช่น การวิจยัเพือการพฒันาการเรียนรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของครูแห่งชาติ ครูตน้แบบ 
และครูแกนนาํ เป็นตน้ 

2.2  การยกย ่องเชิดชูเกียรติครู  พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 
มาตรา 55 วรรคสอง กาํหนดให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เพือ
จดัสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริมสร้างสรรคผ์ลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เพือเตรียมการในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
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ดงักล่าว สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงดาํเนินการพฒันานโยบายการยกย่องครูผูมี้
ผลงานดีเด่น โดยศึกษาวจิยัเอกสารการยกยอ่งครูผูมี้ผลงานดีเด่นทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ 
รวมทงัการยกยอ่งในวงการวชิาชีพอืนๆ  และจดัทาํเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายการยกยอ่งครูผูมี้ผลงาน
ดีเด่นขึน โดยเนน้การยกยอ่งครูในรูปแบบ “เกียรติคุณและงาน”   

เพือให้การพฒันานโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ รวมทงัเป็นการรองรับกองทุน 
ส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทีจะเกิดขึน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ จึงจดัทาํโครงการนาํร่องการยกยอ่งครูผูมี้ผลงานดีเด่น 2 โครงการคือ โครงการครูแห่งชาติ 
และโครงการครูตน้แบบ ซึงดาํเนินการมาตงัแต่ปี 2541 โดยครูแห่งชาติจะไดรั้บการยกย่องและ
สนบัสนุนใหด้าํเนินการวจิยัและพฒันาเพือปฏิรูปการเรียนรู้และขยายผลให้ครูเครือข่าย เป็นเวลา 3 

ปี โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนปีละ 220,000 บาท ส่วนครูตน้แบบไดรั้บการยกย่องและสนบัสนุนให้
วิจยัและพฒันาครูเครือข่ายด้วยการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเป็นเวลา 4 เดือน โดยได้รับทุน
สนบัสนุนเดือนละ 5,000 บาท ทงันีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคดัเลือก คือ การจดักระบวนการ
เรียนการสอนของครู การครองตนของครู และการประสานกบัชุมชน 

นอกจากนี ยงัมีหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐ เอกชน หน่วยงานทีเป็นองคก์ร สมาคม มูลนิธิ
และหน่วยงานประเภทอืนทีให้รางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูเป็นจาํนวนมาก เช่น ครูภาษาไทยดีเด่น 
ของคุรุสภา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
บุคคลผูมี้ผลงานเด่น (รวมครูดว้ย) ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เป็นตน้ และในปี 2543 
กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการส่งเสริมและพฒันาครูแกนนาํเพือเป็นครูตน้แบบต่อไป 

ภารกิจในการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคุณครูนนั เมือมีหน่วยงานกลางทีทาํหน้าทีดูแลการ
พฒันาครูในภาพรวมเกิดขึนแล้ว หน่วยงานดงักล่าวจะเป็นหน่วยงานทีดูแลกองทุนส่งเสริมครูฯ 
และเป็นหน่วยงานทีจะดาํเนินงานโครงการยกยอ่งครูผูมี้ผลงานดีเด่นต่อไป 

จะเห็นไดว้า่ การยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูผูมี้ผลงานดีเด่น เป็นการสนบัสนุนครูให้มีขวญั 
กาํลงัใจในการปฏิบติังานพฒันาตนเองและเพือนครู เพือพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอนัจะนาํไปสู่การมีคุณภาพของผูเ้รียน การพฒันามาตรฐานวชิาชีพครูและคุณภาพของ
การศึกษาไทย   

  สรุป   ดังนัน   การพัฒนาครู เพือให้ครูการรับรู้และความเข้าใจของ ต่อการ
เปลียนแปลงทางการศึกษา มีการทาํความเขา้ใจ การสนบัสนุนช่วยเหลือและเสนอแนวทางเกียวกบั
การวดัและประเมินผลในชนัเรียนให้ชดัเจนในการปฏิบติัแก่ครูเป็นเรืองจาํเป็น และตอ้งดาํเนินการ
อย่างต่อเนืองทงันีเพือให้การใช้หลกัสูตรขนัพืนฐานเป็นไปอย่างทีตงัเป้าหมายไวผู้ว้ิจยัจึงได้วาง
แผนการพฒันาครูโดยใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
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ประเมินผลเพือใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน เป็นคู่ขนานกบั
การใช้หลักสูตรจึงเป็นแนวทางทีควรได้รับการพฒันาเพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติต่อไป และ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 
ของมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภาอีกดว้ย 
 

แนวคิดและความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผล 

  

ความรู้เกยีวกบัการวดัและประเมินผลหลกัสูตรองิมาตรฐาน 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผลหลกัสูตรอิงมาตรฐาน 
ดงัมีแนวคิดทีศึกษาต่อไปนี 
 แนวคิดการประเมินผล  แนวคิดทฤษฎเีกยีวกบัการประเมินผลอิงหลักสูตรและการวัดผล

ประเมินผลอิงหลักสูตร (Curriculum  Based  Assessment ; CBA amd Curriculum  Based  

Measurement) 

  นิยามการประเมิน (Definitions  of  Evaluation) 

  “การประเมิน”  เป็นคาํทีมีผูก้ล่าวถึงกนัมากทีสุดคาํหนึง  แต่มีความเขา้ใจไม่ค่อย
ตรงกนั   คาํว่า “การประเมิน”  บางท่านนึกถึงการกาํหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  การติดตาม
ผลการดาํเนินงาน  การสร้างเครืองมือทดสอบ  การวิเคราะห์ขอ้มูล  หรือการเขียนบรรยายสรุปผล
การปฏิบติังาน  แทจ้ริงแลว้การประเมินมีความสลบัซับซ้อนกว่านนัมากและมีความแตกต่างจาก
กระบวนการซึงเรารู้จกักนัดีโดยทวัไป  เช่น  “การวดัผล” หรือ “การวิจยั”  เป็นตน้  ความสับสนใน
ความหมายของคาํเกิดขึนไดเ้สมอ 

  การประ เ มิน  ( Evaluation)=การตรวจสอบความสอดค ล้อ ง  ( Determining  

congruence) 

  จากประสบการณ์ของ  Ralph  W.  Tyler  ซึงเป็นผูริ้เริมการประเมินโครงการ
มธัยมศึกษาของสหรัฐอเมริกาติดต่อกนัเป็นเวลา  8 ปี  (1932 – 1940)  Tyler  ไดก้าํหนดเกณฑ์การ
ประเมินไวว้า่  ถา้โครงการจดัการศึกษาประสบความสาํเร็จแลว้นกัเรียนจะตอ้งเปลียนพฤติกรรมไป
ในทิศทางทีพึงประสงคส์อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษานนั   

  จากแนวคิดของ  Tyler ดังกล่าว ได้สร้างมิติใหม่แก่วงการประเมินอันนําไปสู่
ความหมายของการประเมินทีว่า  การประเมินหมายถึงกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่าง  “ผลทีได้กบัวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว”้  ซึงเป็นคาํจาํกดัความทีได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย  และมีอิทธิพลอยา่งยงิต่อการประเมินผลสืบเนืองจนถึงปัจจุบนั 
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  Tyler  ไดว้างรากฐานแนวคิดเกียวกบัหลกัสูตรและการประเมินโดยมองหลกัสูตรเป็น
กลุ่มประสบการณ์ของการเรียนการสอนทีไดรั้บการวางแผนออกแบบและนาํไปปฏิบติัเพือช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุผลสัมฤทธิตามเป้าหมายชอง วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ทีกาํหนดไว ้  
Tyler ไดใ้ช้คาํวา่  “การประเมินทางการศึกษา”  ซึงหมายถึง  “กระบวนการวดัคุณค่าของผลสําเร็จ
ตามวตัถุประสงคอ์นัเกิดจากการเรียนการสอน”  โครงการดงักล่าวไดส้ร้างแนวคิดในการประเมินที
มีความชัดเจนเป็นครังแรก โดยมุ่งการเปรียบเทียบวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีคาดหวงัและ
ผลสัมฤทธิเชิงพฤติกรรมของนกัเรียนตามทีเกิดขึนจริง วิธีการประเมินของ  Tyler  จึงเนน้การวดัผล
การเปลียนแปลงทางการเรียนรู้ของนกัเรียนทีเกิดขึนจริง  เพือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการ
เรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนซึงวิเคราะห์ไดจ้ากเนือหาวิชาในหลกัสูตรจากนนัจึงนาํรายละเอียดของ
การเปรียบเทียบมาเป็นเครืองชีถึงส่วนทีเป็นจุดเด่นจุดดอ้ยของหลกัสูตร  เพือทาํการปรับปรุงและ
เปลียนแปลงหลกัสูตรต่อไป  จะเห็นไดว้า่  Tyler  ชีให้เห็นถึงความแตกต่างระหวา่ง  “การวดั” และ  
“การประเมิน”  ในลกัษณะทีว่า  การวดัผลเป็นเทคนิคอย่างหนึงทีนาํมาใช้สนบัสนุนการประเมิน  
(Guba and  Lincoln,  1981)  หลกัการของ Tyler ในขณะนนั ถือไดว้่าเป็นแนวทางทีเขา้ใจง่าย  
ชดัเจน  สมเหตุสมผล  สอดคล้องกบัธรรมชาติของการเรียนการสอน  จึงเป็นทียอมรับกนั อย่าง
กวา้งขวาง  และมีอิทธิพลอยา่งลึกซึงต่อแนวคิดในการประเมินของนกัทฤษฎีในยุคต่อ ๆ มา Tyler  

จึงเป็นบุคคลทีเหมาะสมต่อการขนานนามว่า  “บิดาแห่งการประเมิน” (Joint  Committee on 

Standards  for Educational  Evaluation, 1981:35  Masaus,  Scriven  and  Stufflebeam,  1983:28) 
  ใน  ค.ศ.  1950 – 1960  แนวคิดเกียวกบัการประเมินของ Tyler  ไดรั้บการพฒันาขยาย
ออกไปในหลายแนวทาง  เป็นทีทราบกนัดีว่า  ขนัตอนสําคญัของการประเมินตามแนวคิดของ  
Tyler  ตอ้งอาศยัการกาํหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลกัสูตรและการเรียนการสอน          
ซึงขณะนันยงัขาดเทคนิคในการระบุลําดับขันของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน Bloom (1956:  35)       

ตลอดจน  Krathwohl  และคณะ (1964) ได้สร้างระบบการจาํแนกวตัถุประสงค์ทางการศึกษา
เกียวกบัพฤติกรรมทางสมอง  และอารมณ์ความรู้สึกซึงช่วยให้นกัประเมินสามารถระบุลาํดบัขนั
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจนยิงขึน  หลกัการของ Tyler จึงเป็นทีนิยมกนัอยา่ง
กวา้งขวางโดยเฉพาะอยา่งยงิในวงการฝึกหดัครู  เพือเตรียมบุคลากรทีมีความสามารถในการพฒันา
แบบทดสอบทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  บทบาทของการประเมินว่ากิจกรรมการประเมินใด ๆ ก็ตามมีบทบาททีสําคญัอยู่ 2  
ลกัษณะ คือ บทบาทของการประเมินความกา้วหนา้หรือกระบวนการ (Formative  Evaluation)  และ
บทบาทของการประเมินผลสรุปรวม (Summative  Evaluation) และบทบาทของการประเมินผล
สรุปรวม  (Summative  Evaluation) ซึงบทบาททงัสองนีถูกกาํหนดขึนเพือเป็นการตอบสนองต่อ
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ความตอ้งการสารสนเทศเพือการตดัสินใจของผูบ้ริหารว่ามีจุดประสงค์ของการตดัสินใจแบบใด?  
ระหวา่งการตดัสินใจเกียวกบัการประสิทธิภาพของการปฏิบติังานไดดี้ยิงขึน เช่น ทาํอย่างไรจึงจะ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานได้ดียิงขึนและการตดัสินใจเกียวกับผลสรุปรวมของ
โครงการ  เช่น  โครงการก่อใหเ้กิดผลอะไรสมควรยติุหรือสนบัสนุนโครงการต่อไปหรือไม่เป็นตน้ 

 

 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการประเมินผลอิงหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลอิงหลักสูตร  

(Curriculum Based Assessment; CBA  and  Curriculum  Based  Measurement) 

 การประเมินตามหลกัสูตร เป็นการประเมินโดยตรงจากผลผลิตของหลกัสูตร มุ่งประเมิน
การปฏิบติัของผูเ้รียน(Student Performance Assessment) ไม่ไดเ้ป็นประเมินเพียงตอบคาํถามจากขอ้
คาํถามแบบเลือกตอบ ทาํไมไม่ใช้ข้อสอบกลาง  ซึงมีมาตรฐาน มีความเทียงตรง(Validity) เมือ
พิจารณาเฉพาะความเทียงตรงซึงขึนอยู่กับสถานการณ์  ข้อสอบกลางทีมีอยู่ไม่สอดคล้องกับ
หลกัสูตรสถานศึกษา ฉะนนัจะถือวา่เทียงตรง (valid) ไดอ้ยา่งไร (Moss, 1992; Good and Salvia, 

1988) 
 ประเภทของการประเมินตามหลกัสูตร  

 การประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment; CBA) คือ การให้ผูเ้รียนทาํ
กิจกรรมทีออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีใช ้ จากนนัใชผ้ลทดสอบทีไดเ้พือปรับปรุงการสอน
ใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัเรียน ผูส้อนสามารถใชก้ารประเมินตามหลกัสูตรมาปรับเปลียน
การสอนของตนเองเพือช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทีพร้อมจะเรียนเรืองต่อไปแลว้ หรือ
กรณีทีผูเ้รียนทีมีความพร้อมและตอ้งการกา้วหนา้ยงิขึน 

 ในทาํนองเดียวกันนักพฒันาหลกัสูตร หรือนักการศึกษาสามารถใช้การประเมินตาม
หลกัสูตรเพือช่วยให้อตัราการพฒันาการเรียนการสอนสูงขึนได ้รวมถึงการปรับปรุงสือการเรียน
การสอน ดว้ยการสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัของนกัเรียนตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
ขอ้มูลต่างๆทีเก็บรวบรวมไดจ้ะช่วยในการตดัสินใจเกียวกบัการเรียนการสอน 

 การประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment; CBA)เป็นการประเมิน
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน สําหรับในประเทศทีกาํลังพฒันาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพือทราบพฒันาการของผูเ้รียนหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  การประเมินตาม
หลกัสูตรช่วยลดจาํนวนนกัเรียนทีลาออกกลางคนัให้นอ้ยลง และช่วยให้การให้การศึกษาประสบ
ความสาํเร็จมากขึน   
 ในการประเมินตามหลกัสูตรนนัการตดัสินใจเกียวกบัการสอนขึนอยูก่บัสารสนเทศทีได้
จากการประเมินความสามารถของผูเ้รียนทีระบุไวใ้นหลักสูตร เป้าหมายแรกคือแนวทางใน
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กระบวนการตดัสินใจเกียวกบัการเรียนการสอน  ทงันีเพือให้การเรียนการสอนตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนทงันีเพือเพิมโอกาสทีประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

 การวดัผลตามหลกัสูตร การวดัผลอยา่งต่อเนืองตามหลกัสูตร, การประเมินตามหลกัสูตร
แบบอิงเกณฑ ์และการประเมินอยา่งต่อเนือง  การวดัและการประเมินการเรียนรู้ทีกล่าวมานีมีความ
แตกต่างกนัเพียงชือแต่กล่าวถึงสาระเดียวกนัคือ การประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based 

Assessment; CBA) บางแนวคิดมุ่งการประเมินกระบวนการ บางแนวคิดรวมการประเมินและการ
เรียนการสอนไปพร้อมกนั การประเมินตามหลกัสูตรมีจุดเด่นทีบอกถึงภาระงานใดทีช่วยให้ผูเ้รียน
ได้พฒันาความสามารถตามทีหลกัสูตรกาํหนด การเลือกภาระงาน และกระบวนการใช้คะแนน
มาตรฐาน และการบริหาร ใช้การประเมินตามหลกัสูตรอย่างไรนันก็แลว้แต่สถานการณ์ อาจใช้
ขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินตามหลกัสูตรให้โปรไฟล์ของผูเ้รียนไดท้งัในระดบัรายบุคคล ระดบัชนั
เรียน ระดบัสถานศึกษาและเขตพืนทีการศึกษา นอกจากนีขอ้มูลจากการประเมินตามหลกัสูตร
สามารถใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ( norm-referenced manner) ทีใช้เปรียบเทียบคะแนนของผูเ้รียน
รายบุคคลมา หรือใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ  (criterion-referenced manner) ความสามารถของ
ผูเ้รียน อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนทีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 Curriculum-Based Assessments (CBA) การประเมินอิงหลกัสูตรสัมพนัธ์กบัทกัษะ
เฉพาะอย่างและมโนมติทีเฉพาะเจาะจงทีสอนในระดบัชนัเรียนตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เช่น 
( ) Brigance Comprehensive Inventory of Basic Skills-Revised (2)Brigance Inventory of 

Essential Skills Curriculum-based Assessments เป็นคาํทีใช้กวา้งกว่า Curriculum-Based 

Measurement (CBM) และ CBM ก็เป็นเพียง CBA ประเภทหนึง นอกจากนีแลว้ CBM ยงับรรลุ
ความตอ้งการของ CBA 3ประการ คือ ( ) วสัดุการวดัเป็นไปในแนวเดียวกบัหลกัสูตรของโรงเรียน 
( ) การวดับ่อยครัง ( ) สารสนเทศเกียวกบัการประเมินถูกนาํไปใชเ้พือกาํหนดการตดัสินใจเกียวกบั
การสอน แมว้า่ CBM จะเป็น CBA ประเภทหนึง แต่ CBM ก็ต่างกบั CBA เนืองจากมีคุณสมบติั
พิเศษเพิมเติม  ประการ คือ ( ) แบบทดสอบ CBM แต่ละชุดจะมีรูปแบบทีเป็นทางเลือกทีมีความ
ยากทีเท่าเทียมกนั ตวัอยา่งแบบทดสอบแต่ละชุดใชร้ะยะเวลาหนึงปีของหลกัสูตรเหมือนกบัการใช้
วิธีการปฏิบัติตามคําสังในการสร้างแบบทดสอบ ตามความเป็นจริงแล้ว CBM มักจะใช้
แบบทดสอบทัวไปทีออกแบบขึนมาเพือสะท้อนถึงหลักสูตรทีเป็นทีนิยมในทางตรงกันข้าม 
รูปแบบอืนของ CBA ตอ้งการให้ครูออกแบบการประเมินดว้ยตนเอง การสร้างแบบทดสอบ CBA 

ตอ้งใชเ้วลามากสาํหรับครูเพราะกระบวนการวดัมีการเปลียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาทีนกัเรียนรอบ
รู้ตามจุดประสงค ์และความแตกต่างระหวา่งนกัเรียนในชนัเรียนเดียวกนั  ( ) CBM เป็นการปฏิบติั
ตามกฎหมายและมาตรฐาน ซึงประกนัไดว้า่คะแนนมีความเทียงและความตรง CBM จะเตรียมครู
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ดว้ยชุดของมาตรฐานของวสัดุทีผ่านการทาํวิจยัมาแล้วเพือให้ได้สารสนเทศทีมีความหมายและ
ถูกตอ้ง ในทางตรงกนัขา้ม ความเหมาะสมของการพฒันาแบบทดสอบ CBA โดยครูและ CBA จะ
เป็นตวัแทนของความสามารถของทกัษะทีมีความหมายและสําคัญหรือไม่และนักเรียนจะได้
คะแนนเหมือนเดิมหรือไม่ถา้มีการทดสอบใหม่ 
 Curriculum-Based Measurement: CBM การวดัผลทีอิงหลกัสูตรนีพฒันาโดย Deno และ
คณะ วธีินีมุ่งความสนใจเกียวกบัการทดสอบนกัเรียนเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีรู้และสิงที
ยงัไม่รู้ รูปแบบนีเป็นการวเิคราะห์งานโดยธรรมชาติ การมุ่งความสนใจเกียวกบัการวิเคราะห์ของครู
เกียวกบัความตอ้งการและการเชือมโยงกบัวสัดุการเรียนการสอน จุดเนน้ทีสําคญัของกระบวนการ
วดัผลคือการวางแผนการเรียนการสอนทางการศึกษาพิเศษ เป้าหมายของนกัพฒันาคือเพือเตรียมครู
ในระดบัทีเฉพาะเจาะจงเกียวกบัความสามารถของนกัเรียนเพือชีถึงสิงทีตอ้งเริมตน้สอน ดว้ยเหตุนี
ครูสามารถกาํจดัความเหมาะสมของการสอนระหว่างทกัษะของนักเรียนกับความต้องการของ
หลกัสูตร(Hall, and Mengel, 2002) 

 สรุปดงันันการทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551  เป็น
หลกัสูตร อิงมาตรฐาน จาํเป็นอย่างยิงทีการวดัผลและประเมินผลนักเรียนจาํเป็นตอ้งประเมินอิง
หลกัสูตรจึงจะสามารถประเมินเพือพฒันาการเรียนรู้ได ้

 

การวดัและประเมินผลทีเกยีวข้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขันพนืฐานพุทธศักราช  2551 
 

                  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพืนฐานสองประการ
คือการประเมินเพือพฒันาผูเ้รียนและเพือตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
ของผูเ้รียนให้ประสบผลสําเร็จนนั ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัชีวดัเพือให้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะสําคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนซึง
เป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นระดบัชนัเรียน ระดบั
สถานศึกษา ระดบัเขตพืนทีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศทีแสดงพฒันาการ 
ความกา้วหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

   การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัช ันเรียน 

ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพืนทีการศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียดดงันี 
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  1.  การประเมินระดบัชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนทีเรียน           
ในชนัประถมศึกษาปีที 3 ชนัประถมศึกษาปีที 6 ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และชนัมธัยมศึกษาปีที 6 เขา้รับ
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่างๆ 
เพือนาํไปใช้ในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ตลอดจนเป็นขอ้มูลสนบัสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เ ป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผู เ้ รียน  ถือเป็นภาระ                   
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาทีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนับสนุน
เพือให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลทีจาํแนกตามสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทวัไป กลุ่มผูเ้รียนทีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียน 

ทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํ กลุ่มผูเ้รียนทีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผูเ้รียนทีปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนทีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา 
เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนได้
ทนัท่วงที ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความสาํเร็จในการเรียน 

  2.  การประเมินระดบัเขตพืนทีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขต
พืนทีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใชเ้ป็น
ข้อมูลพืนฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพืนทีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานทีจดัทาํและ
ดาํเนินการโดยเขตพืนทีการศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั ในการดาํเนินการจดั
สอบ นอกจากนียงัไดจ้ากการตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพืนที
การศึกษา 
  3. การประเมินระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินทีสถานศึกษาดาํเนินการ เพือ
ตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นอกจากนีเพือให้ได้ขอ้มูลเกียวกบัการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาใน
ดา้นใด รวมทงัสามารถนาํผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติผลการ
ประเมินระดบัสถานศึกษา จะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพือการปรับปรุงนโยบายหลกัสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพือการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
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คณะกรรมการสถานศึกษา สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พืนฐาน ผูป้กครองและชุมชน   

 4. การประเมินระดบัชันเรียน เป็นการวดัและประเมินผลทีอยู่ในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ผูส้อนดาํเนินการเป็นปกติและสมาํเสมอ การจดัการเรียนการสอนใชเ้ทคนิคการประเมิน
อยา่งหลากหลาย  เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชินงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเอง หรือ
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพือนประเมินเพือน ผูป้กครองร่วมประเมินในกรณีทีไม่ผา่น
ตวัชีวดัให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดบัชนัเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการ
ความกา้วหนา้ ในการเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมาก
นอ้ยเพียงใด มีสิงทีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากนียงัเป็นขอ้มูล
ให้ผูส้อนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทงันีโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีวดั 

   สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา จะตอ้งจดัทาํระเบียบว่าดว้ยการวดั
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัที
เป็นขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน เพือให้บุคลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย
ถือปฏิบติัร่วมกนั  

  จากทีผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551  เพือทีจะได้
รับทราบภาพโดยรวมของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน
และการวดัประเมินผลนกัเรียน เพือทีจะไดน้าํมาเป็นส่วนหนึงในการนาํมาตรฐานและตวัชีวดัของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้มากําหนดเป็นส่วนหนึงในเนือหาของการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนโดยกาํหนดเนือหา
การพฒันาสําหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที 4 และครูผูส้อน
ภาษาองักฤษ ชนัประถมศึกษาปีที  5 ดงัมีรายละเอียดมาตรฐานและตวัชีวดัทีจะกาํหนดในการจดัทาํ
โปรแกรมดงัตารางที 5 - 6 ต่อไปนี 
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รายละเอยีดแสดงมาตรฐานและตัวชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชันประถมศึกษาปีท ี  

สาระที     การอ่าน 
มาตรฐาน  ท .     ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพือนาํไปใชต้ดัสินใจ   

    แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน   
ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที  

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

.  อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ 
    และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง 
 

หลกัการอ่านออกเสียง 
บทร้อยแกว้และร้อยกรองทีดี    
 

อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม
อักขรวิ ธี  เ ว ้นวรรคตอนได้
ถูกต้อง   และมี ลีลานํา เ สียง
ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ของบท 
ประพัน ธ์ และ เ นือหา  ลี ล า
นาํเสียงเหมาะสม 

.  อธิบายความหมายของคาํ  
      ประโยค และสาํนวน 
      จากเรืองทีอ่าน 

รู้หลักการใช้บริบทหรือคํา
แวดล้อมช่วยในการตีความ 
แปลความ  ขย ายความได้
กวา้งขวางสามารถสร้างความ
เขา้ใจไดลึ้ก 

อธิบายคว ามหมายของคํา
ประโยคและสํานวนจากเรืองที
อ่านถูกตอ้งชดัเจนขึน 

.  อ่านเรืองสัน ๆ ตามเวลา 
     ทีกาํหนดและตอบคาํถาม 
     จากเรืองทีอ่าน 

หลกัการอ่านคล่องและเร็ว  
การอ่านสํารวจและบันทึก
ขอ้ความสาํคญัของเรือง 

.อ่านคล่องและเร็ว 

.ตอบคาํถามจากเรืองทีอ่านได ้
.บันทึกข้อความจากเรืองที
อ่าน 
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ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที   (ต่อ) 
 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

.  แยกข้อเท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่าน 

การแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่าน 

.แยกขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น 

.เลือกขอ้มูลจากการอ่านไป 
    ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

. คาดคะเนเหตุการณ์ 
    จาก เ รื อง ที อ่ านโดยระ บุ  
เหตุผล ประกอบ 

หลักการอ่านจับใจความจาก
เรืองต่าง ๆ อยา่งเขา้ใจ 
 

คาดคะเนเหตุการณ์จากเรืองที
อ่านไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

.  สรุปความรู้และขอ้คิด 
     จากเรืองทีอ่านเพือนาํไปใช ้
     ในชีวติประจาํวนั 

หลักการสรุปใจความสําคัญ
และขอ้คิดจากเรืองทีอ่าน 
 

.สรุปความรู้และข้อคิดจาก 
เรืองทีอ่าน 
.นาํขอ้คิดไปประยกุตใ์ชใ้น 

    ชีวติประจาํวนั 
. อ่านหนงัสือทีมีคุณค่าตาม 

     ความสนใจอย่างสมาํเสมอ
และแสดงความ คิด เ ห็น
เกียวกบัเรืองทีอ่าน 

หลักก าร เ ลื อกหนัง สื อ ที มี
คุณค่า 
 

.ใชก้ระบวนการอ่านสร้าง 
    ความรู้และความคิด 

. วเิคราะห์เปรียบเทียบความ 
     เหมือนกนัของสถานการณ์ 

ในหนงัสือกบัชีวติจริง 
. แสดงความคิดเห็นเกียวกบั 

    การอ่านได ้
. มีมารยาท ในการอ่าน 
หมายเหตุ  
 ตวัชีวดัตวันีใหจ้ดักิจกรรม 
 รวมกบัตวัชีวดัที  –  

มารยาทในการอ่าน 
 

มีมารยาทในการอ่าน 
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สาระที     การเขียน  

มาตรฐาน ท .  ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  และเขียนเรืองราว 

 ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
 อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที  (ต่อ) 
 

ตัวชีวดั 

 

ผู้เรียนรู้อะไร 

 

ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

.  คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทดั และครึงบรรทดั          

หลกัการคดัลายมือตอ้งบรรจง 

เตม็บรรทดั 
คัด ล า ย มื อตัวบ ร ร จ ง เ ต็ ม
บรรทดั 

.  เขียนสือสารโดยใช้ค ําได้
ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เ จ น  แ ล ะ
เหมาะสม 

 

หลกัการ  วตัถุประสงค์ลกัษณะ
สาํคญั กระบวนการ  เทคนิค 

การเขียนประเภทคําขวญัและ
คาํแนะนาํ 

เขียนคาํขวญั  และ คาํแนะนาํ
ได ้
 

. เขียนแผนภาพโครงเรือง และ 

    แผนภาพความคิด  เพือใช้
พฒันางานเขียน 

 

หลกัการ  วตัถุประสงค์ลกัษณะ
สาํคญั กระบวนการ  เทคนิคการ
เ ขี ย น แ ผนภ า พ โ ค ร ง เ รื อ ง 
แผนภาพและพฒันางานเขียน 

. เขียนแผนภาพโครงเรือง/ 
   แผนภาพความคิด 

. เขียนเรืองโดยใชแ้ผนภาพ 

    โ ค ร ง เ รื อ ง แ ผ น ภ า พ
ความ คิด เ ป็น เค รือง มือ
พฒันางานเขียน 

. เขียนยอ่ความจากเรืองสันๆ  หลกัการและวธีิการเขียนยอ่ความ เขียนยอ่ความได ้

.เขียนจดหมายถึงเพือนและ 

   บิดามารดา 
หลัก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ขี ย น
จดหมายแต่ละประเภท 

.เขียนจดหมายถึงเพือน 

.เขียนจดหมายถึงบิดา มารดา 
.เขียนบนัทึกและเขียนรายงาน 

   จากการศึกษาคน้ควา้ 
หลกัการ วธีิการและความสําคญั
ของการเขียนบนัทึก 

เขียนบันทึก  และ  จากเขียน
รายงานการศึกษาคน้ควา้ 

. เขียนเรืองตามจินตนาการ หลกัการ/ลกัษณะและเทคนิค 

การเขียนเรืองตามจินตนาการ 
เขียนตามเรืองจินตนาการ 
 

. มีมารยาทในการเขียน .ขอ้สรุปเกียวกบัการปฏิบติัตน 

    อยา่งมีมารยาทในการเขียน 
.หลกัการประเมินมารยาท           

    ในการเขียน 

มีมารยาทในการเขียน 
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สาระที     การฟัง การดู และการพดู 

มาตรฐาน ท .  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้  ความคิดและ 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

 

ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที  (ต่อ) 

 

ตัวชีวดั 

 

ผู้เรียนรู้อะไร 

 

ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

. จําแนกข้อเท็จจริงและ   
ขอ้คิดเห็นจากเรืองทีฟังและดู 

หลักการสัง เกต  ข้อคิดเ ห็น  
ขอ้เทจ็จริง 

จาํแนกข้อคิดเห็น  ข้อเท็จจริง
จากเรืองทีฟัง  ทีดู 

. พดูสรุปความจากการฟังและ
ดู 

 

 

หลกัการพูดสรุปความจากการ
ฟังและการดู 

 

.การพูดสรุปความรู้จากการ
ฟัง การดูเป็นการหาคาํสาํคญั   

   ประโยคสาํคญั  โดยการทาํ   
   แผนภาพความคิดหรือการจด 

   บนัทึก  
. พดูสรุปความจากการฟัง 

    และดู 
. พดูแสดงความรู้ ความคิดเห็น  

     และความรู้สึกเกียวกบัเรืองที
ฟังและดู 

หลกัการพูดแสดง ความคิดเห็น 
และความรู้สึกจากทีฟังและดู 

พูดแสดง ความคิดเห็น  และ
ความรู้สึกเกียวกบัเรืองทีฟังและ
ดู  

. ตงัคาํถามและตอบคาํถาม 

  เชิงเหตุผลจากเรืองทีฟังและดู 

 

หลกัการการตงัคาํถามและการ
ตอบคาํถามเชิงเหตุผลจากเรือง 

ทีฟังและดู 

ตงัคาํถามและตอบคาํถามเชิง
เหตุผลจากเรืองทีฟังและดู 

. รายงานเรืองหรือประเด็นที 

    ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การ
ดู และการสนทนา 

 

หลักการรายงานเ รืองหรือ
ประเด็นทีศึกษาคน้ควา้จากการ
ฟัง การดู  และการสนทนา 
 

พูดรายงานหรือประ เ ด็น ที
ศึกษาคน้ควา้จากเรืองทีฟังและ
ดู  ผู้พูดต้องศึกษาเ รืองที ฟัง  
การดูและการสนทนา 

. มีมารยาทในการฟัง การดู  
และการพดู 

สรุปหลกัเกียวกบัมารยาทใน 

การฟัง  การดู และการพดู 
มีมารยาทในการฟัง   การดู  
และการพดู 
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สาระที     หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน  ท .   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษา และ 

  พลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ   
ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที  (ต่อ) 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

.  ส ะ ก ด คํ า แ ล ะ บ อ ก
ความหมาย ของคาํในบริบท
ต่างๆ 
 

หลกัการสะกดคาํในแต่ละ
มาตรา การผนัวรรณยุกตค์าํ
เ ป็ น    คํ า ต า ย  คํ า พ้ อ ง 
คว ามหมายของคํา จ า ก
บริบท 

 

. สรุปหลกัการเกียวกบัการ 

     สะกดคาํ แม่  ก  กา ,คาํทีสะกด ในแต่
ละมาตรา,การผนัวรรณยุกต์,คาํเป็นคาํ
ตาย ,คําพ้อง,ความหมายของคําจาก
บริบท 

. ผลงานสร้างคาํโดยใชห้ลกัการสะกดคาํ 

แม่  ก  กา ,คาํทีสะกด ในแต่ละมาตรา,
การผนัวรรณยุกต์,คําเป็น  คําตาย, คํา
พอ้ง 

.บอกความหมายของคาํใน 

   บริบทต่าง ๆ  
. ระบุชนิดและหนา้ทีของคาํ
ใน ประโยค 

รู้จกัชนิดของคาํและหน้าที
ของคาํในประโยค 

แต่งประโยคและวิเคราะห์หนา้ทีของคาํใน
ประโยค 

 
 ใ ช้ พ จน า นุ ก รมค้นห า
ความหมายของคาํ         

 

หลกัการใชพ้จนานุกรม 

 
.สรุปหลกัการใชพ้จนานุกรม 

.ใชพ้จนานุกรมเพือคน้หา 
    ความหมายของคาํไดถ้กูตอ้ง 

    และรวดเร็ว 
.แต่งประโยคไดถู้กตอ้ง 

    ตามหลกัภาษา 
 

หลกัการเขียนประโยค 
 

. เขียนประโยค 

.  เปรียบเทียบประโยคสองส่วน  และ
ประโยคสามส่วน 

. แต่งบทร้อยกรองและคํา
ขวญั 

.หลกัการแต่งบทร้อยกรอง 

.หลกัการเขียนคาํขวญั 
. การเขียนบทร้อยกรอง 

. การเขียนคาํขวญั 
.  บอกคว ามหมา ยขอ ง

สาํนวน  

 

ความหมายของสํานวนที
เป็นสุภาษิตและคาํพงัเพย  

บอกความหมายของสาํนวน 
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ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที  (ต่อ) 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

. เปรียบเทียบภาษาไทย 

    มาตรฐานกบัภาษาถินได ้
ลั ก ษ ณ ะ ภ า ษ า ถิ น กั บ
ภาษาไทย 

 

. การเปรียบเทียบคาํภาษาไทย 

     มาตรฐานกบัภาษาถิน 

. พจนานุกรมภาษาไทย- 
      ภาษาถิน 

สาระที     วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท .   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น 
              คุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

ตารางที 5 แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที  (ต่อ) 
 

ตัวชีวดั 

 

ผู้เรียนรู้อะไร 

 

ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

.  ร ะ บุ ข้ อ คิ ด จ า ก นิ ท า น
พืนบา้น หรือนิทานคติธรรม 

.องค์ประกอบของ นิทาน
พืนบา้นหรือนิทานคติธรรม 

.ความหมายและลกัษณะ 

    ของขอ้คิดในนิทาน 

วิ เ คราะ ห์ข้อ คิดจาก นิทาน
พืนบ้านหรือนิทานคติธรรม
และระบุขอ้คิดได ้

. อธิบายขอ้คิดจากการอ่าน 

      เพือนาํไปใชใ้นชีวติจริง 
ลกัษณะภาษาถินกบัภาษาไทย 

ขอ้คิดจากการอ่านวรรณกรรม 
อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพือ
นาํไปใชใ้นชีวติจริง 

. ร้องเพลงพืนบา้น .ประเภทและลกัษณะของ 

    เพลงพืนบา้น 

.เนือหา ประเพณี วฒันธรรม  
   ความเชือ  ค่านิยม  ข้อคิด  ที
แฝงไวใ้นเพลงพืนบา้น 

.ร้องเพลงพืนบา้นได ้

.วเิคราะห์คุณค่าของ 

     เพลงพืนบา้นได ้

 

.  ท่องจําบทอาขยานตามที
กําหนดและบทร้อยกรองทีมี
คุณค่าตามความสนใจ 

.หลกัการอ่านบทร้อยกรอง 

.หลกัการวเิคราะห์คุณค่า 
    บทร้อยกรอง 

ท่องจาํบทอาขยานได ้
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รายละเอยีดแสดงมาตรฐานและตัวชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชันประถมศึกษา  

 ปีท ี  

สาระที 1 ภาษาเพือการสือสาร   

มาตรฐาน ต 1.1  เขา้ใจและตีความเรืองทีฟังและอ่านจากสือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา ปีที  
ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.  ปฏิบติัตามคาํสัง คาํ
ขอร้อง  และคาํแนะนํา
ง่าย ๆ ทีฟังและอ่าน 

คําศัพท์  กลุ่มคํา  และประโยค 
คาํสัง คาํขอร้องและคาํแนะนาํ  
 

ปฏิบัติตามคําสัง  คําขอร้องและ
คาํแนะนาํง่าย ๆ ทีฟังและอ่าน   

2. อ่านออกเสียง ประโยค 
ข้อความ และบท
กลอนสัน ๆ ถูกตอ้ง
ตามหลกัการอ่าน 

 

หลั ก ก า ร อ่ า น อ อ ก สี ย ง ต า ม
หลกัเกณฑท์างภาษา 

 

 

 

 

. ออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคาํ
และกลุ่มคาํ 

 .  ออกเสียงตามระดบัเสียงสูง-ตาํ 
ในประโยค 

 . การออกเสียงเชือมโยง (Linking 

Sound) ในขอ้ความ 

. ออกเสียงบทกลอนตามจงัหวะ 
3.ร ะ บุ  /ว า ด ภ า พ 

สั ญ ลั ก ษ ณ์ ห รื อ
เครืองหมายตรงตาม
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ประโยคและขอ้ความ
สัน ๆ   ทีฟังหรืออ่าน  

ความหมายของประโยคและ
ขอ้ความสัน ๆ  
 

 

 

เ ลื อ ก / ร ะ บุ ว า ด ภ า พ   ห รื อ
สัญลักษณ์ เครืองหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและ
ขอ้ความสัน ๆ ทีฟัง หรืออ่าน  

 

4.  บอกใจความสําคญั  
และตอบคาํถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทาน
ง่าย ๆ หรือ สัน ๆ 

ฟังและอ่านบทสนทนาและนิทาน
ง่าย ๆ หรือเรืองสัน ๆ 

 
  
 

1. บอกใจความสําคญัของเรืองที
ฟังและอ่าน 

 2.  ตอบคาํถามจากเรืองทีฟังและ
อ่าน   
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สาระที 1 ภาษาเพือการสือสาร   

มาตรฐาน  ต  1.2   มีทกัษะการสือสารทางภาษาในการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที (ต่อ) 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

.พดู/เขียนโตต้อบในการสือสาร
ระหวา่งบุคคล 

คําศัพท์ และประโยคทักทาย 
กล่าวลา ขอบคุณ 

 

พูด/เขียนโต้ตอบบทสนทนาที
ใช้ในการทักทาย   กล่ าวลา 
ขอบคุณ  ขอโทษ ชมเชย การพูด
แทรกอยา่งสุภาพ  

2. ใช้คาํสัง  คาํขอร้อง  คาํขอ
อนุญาต และใหค้าํแนะนาํง่ายๆ 

 

คาํศพัท์  และประโยคคาํสัง คาํ
ขอ ร้ อ ง  คํา แนะนํ า ที มี  -  
ขนัตอน เช่น 

Open the book and read. etc 

ใชค้าํสัง  คาํขอร้อง  คาํแนะนาํที
มี 1-2  ขนัตอน  เช่น  Open the 

book and read.  etc. 

3. พดู/เขียนแสดงความตอ้งการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่าย ๆ 

คําศัพท์   โครงสร้างประโยค 
แสดงความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธ
การใหค้วามช่วยเหลือ 

ใชภ้าษาเพือแสดงความตอ้งการ 
ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือใน
ถานการณ์ง่าย ๆ 

4. พูด/เขียนเพือขอและให้ขอ้มูล
เกียวกบัตนเอง เพือน ครอบครัว 
และเรืองใกลต้วั 

คําศัพท์  โครงสร้างประโยค  
เกียวกบัตนเอง เพือน รอบครัว
และเรืองใกลต้วั 

พูด/เขียนเพือขอและให้ข้อมูล
เกียวกบัตนเอง เพือน ครอบครัว 
และเรืองใกลต้วั 

5. พูด /เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ใกล้
ตวั และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทงั
ใหเ้หตุผลสัน ๆ ประกอบ 

คําศัพท์  โครงสร้างประโยค
แสดงความ รู้สึกของตนเอง
เกียวกบัเรืองต่าง ๆใกลต้วัและ
กิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น ชอบ ไม่
ชอบ  ดีใจ  เสียใจ  มีความสุข 
เศร้า หิว รสชาติ 

 I/You/We/They like…   

He/she/likes…… 

because…… … . 

พูด /เขียนแสดงความรู้สึกของ
ตนเองเกียวกับเรืองต่างๆ ใกล้
ตวั และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทงั
ให้เหตุผลสันๆ ประกอบ เช่น 
ชอบ  ไม่ชอบ  ดีใจ  เสียใจ  มี
ความสุข  เศร้า  หิว  รสชาติ  
I/ You / We / They like..….. 

He /  She likes….…... 

because….…..…. 
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สาระที 1 ภาษาเพือการสือสาร 

มาตรฐาน  ต  .      นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร   ความคิดรวบยอด   และความคิดเห็นในเรืองต่าง ๆ  โดย
การพดูและการเขียน 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที  (ต่อ) 
ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.  พดู/เขียนให้ขอ้มูลเกียวกบั
ตนเองและเรืองใกลต้วั 

 

คาํศพัท์ โครงสร้างประโยค  
ขอ้ความทีให้ข้อมูลเกียวกับ
ตนเองและเรืองใกลต้วั 

 

1. พูดให้ขอ้มูลโดยใชป้ระโยคและ
ข้อคว าม เ กี ย วกับ บุคคล  สั ต ว ์
สถานที และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ขอ้มูลส่วนบุคคล เรืองต่าง ๆ ใกล้
ตวั  จาํนวน 1 – 500  ลาํดบัที วนั 
เดือน ปี  ฤดูกาล เวลา สภาพดินฟ้า
อากาศ อารมณ์ ความรู้สึก สี ขนาด 
รูปทรง ตาํแหน่งของสิงต่าง ๆ  
2. เขียนให้ข้อมูลโดยใช้ประโยค
และข้อความเกียวกับบุคคล สัตว ์
สถานที และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้
เครืองหมายวรรคตอนทีถูกตอ้ง 

 

2.  เขียนภาพ แผนผงั  และ
แผนภูมิแสดงขอ้มูลต่าง ๆ 
ตามทีฟังหรืออ่าน  

 

 

ความหมายของคํา กลุ่มคํา 
การเขียนภาพแผนผัง  และ
แผนภูมิ แสดงขอ้มูลต่างๆ  
 

 

.บอกความหมายคํา  ก ลุ่มคํา 
ปร ะ โ ย ค  ที แ ส ด ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
ความหมายของเรืองต่าง ๆ 

. วาดภาพ แผนผงั และแผนภูมิ 
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามทีฟังหรือ
อ่าน 

3. พูดแสดงความ คิด เ ห็น
เกียวกับเรืองต่าง ๆ ใกล้
ตวั 

คาํและประโยคทีใช้ในการ
พดูแสดงความคิดเห็น  
 

พูดแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรือง
ต่าง  ๆ  ใกล้ตัว  โดยใช้ค ําและ
ประโยคทีถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
สาระที 2  ภาษาและวฒันธรรม   
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มาตรฐาน ต 2.1   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที  (ต่อ) 
ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.  ใชถ้อ้ยคาํ นาํเสียง และกิริยา
ท่ าทางอย่าง สุภาพ  ตาม
ม า ร ย า ท สั ง ค ม แ ล ะ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

การใชถ้อ้ยคาํทงัเสียงและกิริยา
ท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาท
สังคมและวฒันธรรม 

พูดถ้อยคําด้วยนําเสียง  และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของ 

2.  ตอบคําถ าม  /บอก
ความสาํคญัของเทศกาล /วนั
สําคญั /งานฉลองและชีวิต
ความ เ ป็นอยู่ ง่ า ยๆ  ของ
เจา้ของภาษา   

 เทศกาล/วนัสําคญั/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่ ง่าย  ๆ 
ของเจา้ของภาษา 

 

ตอบคาํถาม/บอกความสําคัญ
ของ เทศกาล/วนัสําคญั/งาน
ฉลองและชีวติความเป็นอยูข่อง
เจา้ของภาษา 

3. เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตามความ
สนใจ 

กิ จ ก ร ร ม ท า ง ภ า ษ า แ ล ะ
วฒันธรรม  เช่น เทศกาล  วัน
สาํคญั เกม นิทาน ร้องเพลง 

เขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
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สาระที 2 ภาษาและวฒันธรรม     
มาตรฐาน ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใช้อย่างถูกตอ้งและ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที (ต่อ) 
 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.  บอกคว าม เห มื อน  /คว าม
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคนิดต่าง  ๆ  การใช้
เครืองหมายวรรคตอน  และ
การลําดับคาํ  (order) ตาม
โ ค ร ง ส ร้ า ง ป ร ะ โ ย ค ของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

.  ความ เห มือน /ความ
แตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  
แ ล ะ ก า ร ลํ า ดับ คํ า ต า ม
โครงสร้างประโยคของ
ภาษา ต่ า งประ เทศและ
ภาษาไทย 

บอก ค ว า ม เ ห มื อน  /ค ว า ม
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้
เครืองหมายวรรคตอนและการ
ลาํดบัคาํ (order) ตามโครงสร้าง
ประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

2. บอกความเหมือน/ความ 

แตกต่างระหวา่งเทศกาลและ 

งานฉลองของเจา้ของภาษากบั 

ของไทย 

ความ เห มือนและความ
แตกต่างระหว่างเทศกาล
และงานฉลองของเจ้าของ
ภาษากบัของไทย 
 

บอก คว า ม เ ห มื อน /  ค ว า ม
แตกต่าง ระหว่างเทศกาลและ
งานฉลองของวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทย 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

สาระที 3 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน  

มาตรฐาน ต 3.1  ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน และเป็น
พืนฐานในการพฒันาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที (ต่อ) 
 
ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1.  คน้ควา้ รวบรวมศพัทที์
เกียวขอ้งกบักลุ่มสาระ
การ เ รี ยน รู้ อื น  และ
นําเสนอด้วยการพูด /
การเขียน 

คาํศพัท์ทีเกียวขอ้งกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อืน 

คน้ควา้ รวบรวม คาํศพัท์ที กียว
ขอ้งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน
แ ล ะ นํ า เ ส น อ ด้ ว ย ก า ร พู ด /
การขียน 

สาระที   ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต .      ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทงัในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที (ต่อ) 
 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

 

การ ฟั ง  พูด  อ่ าน  และ เ ขี ยน
ประโยค ในสถานการณ์ต่างๆ 

  
 

ใช้ภาษาเพือการสือสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ทังในและนอกห้อง เ รียน  
ด้วยการ  ฟัง  พูด  อ่านและ
เขียน 
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สาระที 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  
มาตรฐาน  ต  4.2   ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเครืองมือพืนฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 

และ การแลกเปลียนเรียนรู้กบัสังคมโลก 

 

ตารางที  แสดงมาตรฐานและตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชนัประถมศึกษา 
                 ปีที (ต่อ) 
 

 

 จากตารางที 5 และ 6  ผูว้ิจยัจะนาํไปกาํหนดเป็นส่วนหนึงในเนือหาในโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  สําหรับครูผูส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัประถมศึกษาปีที 4 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ชัน
ประถมศึกษาปีที 5 ซึงความสําเร็จของการใช้หลกัสูตรจาํเป็นจะตอ้งเกียวขอ้งกบักระบวนการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน  ซึงจะขอนาํเสนอแนวคิดเกียวกบัการวดัและประเมินผลต่อไป 
  

แนวคิดเกยีวกบัพนืฐานสําหรับการวดัและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   การวดัและประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นกระบวนการกาํหนดค่าเป็นตวัเลข
อยา่งมีกฎเกณฑ์  สําหรับใช้เป็นตวัแทนความสามารถจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพือนาํมาใช้ตดัสิน
คุณค่าของผลการเรียนรู้  ทีเกิดขึนวา่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด  ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิผลนัน  ผูป้ระเมินควรเริมต้น  วางแผนดาํเนินกิจกรรมด้วยการตอบ
คาํถามหลกั  4  คาํถาม  ไดแ้ก่ 1) วดัและประเมินไปทาํไม  2) วดัและประเมินอะไร  3) วดัและ
ประเมินอยา่งไร  4) ตดัสินผลดว้ยวธีิใด 

 

 

 

ตัวชีวดั ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทาํอะไรได้ 

1. ใชภ้าษาต่างประเทศใน 

การสืบค้นและรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ 

คาํศพัทที์ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล 

  
 

ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้
และรวบรวมขอ้มูล 
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ขันตอนสําคัญสําหรับการวดัและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  จากแนวคิดพืนฐานสําหรับการวดัและประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนซึงเป็นสิงทีผู ้
ประเมินจะตอ้งคิดวางแผนการดาํเนินกิจกรรมอยู่บนพืนฐานของการตอบคาํถามหลกั  4  คาํถาม  
คือ  วดัและประเมินไปทาํไม  วดัและประเมินอะไร  วดัและประเมินอยา่งไรและตดัสินผลดว้ยวิธีใด 
การตอบคาํถามดงักล่าวจะช่วยกาํหนดทิศทางและกรอบของกระบวนการวดัและการประเมินให้
ดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ  ซึงสามารถแบ่งเป็นขนัตอน  สาํคญัได ้ 7  ขนัตอน  ดงัตารางที 7 

 

ตารางที  7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดพืนฐานและขนัตอนสาํคญัสาํหรับการวดัและประเมินผล 

 

แนวคิดพนืฐาน ขนัตอนสําคัญ 

วดัและประเมินไปทําไม 

วัด แ ล ะป ร ะ เ มิ น อ ะ ไ ร 
วัดและประเมินอย่างไร 
ตดัสินผลดว้ยวธีิใด 

1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายของการวดัและประเมิน 

2.  วเิคราะห์เป้าหมายของการเรียนรู้ทีตอ้งการใหเ้กิดขึน 

3.  สร้างเครืองมือ 

     3.1  ออกแบบการสร้างเครืองมือ 

     3.2  ลงมือสร้างเครืองมือ 

     3.3  ทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

4.  เก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.  วเิคราะห์ขอ้มูล 

6.  ตดัสินคุณค่าของผลการเรียนรู้ 

7.  รายงานผลและนาํผลไปใชใ้นการพฒันา / ปรับปรุงการเรียนรู้ 
 

ประเภทของการวดัและประเมินการเรียนรู้ 

 การวดัและประเมินเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการวดัและ
ประเมินทาํให้ผูส้อนไดส้ารสนเทศทีเป็นปรนยัและเป็นพืนฐานสําหรับการตดัสินใจเกียวกบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  ตลอดจนประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

 การวดัและประเมินในกระบวนการเรียนการสอน  สามารถแบ่งเป็นประเภทตาม
ขนัตอนหรือช่วงเวลาของการดาํเนินการเรียนการสอนไดด้งันี 
 1.  การวดัและประเมินก่อนเริมตน้การเรียนการสอน  การวดัและประเมินก่อนเริมตน้
ดาํเนินการเรียนการสอน  เป็นกิจกรรมทีกระทาํเพือวางตาํแหน่งผูเ้รียน  (Placement  Evaluation)  
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ก่อนเริมตน้การเรียนการสอน  ซึงสามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินทีอาจมีความ
จาํเป็นจะตอ้งทราบว่าผูเ้รียนมีความพร้อมหรือมีความรอบรู้ในเรืองราวทีตงัใจจะสอนมากน้อย
เพียงใดไดด้งัต่อไปนี 

  1.1  การวดัและประเมินความพร้อมก่อนเริมตน้การสอน  เป็นการวดัและประเมิน
ก่อนเริมตน้การสอนเพือทราบวา่ผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถพืนฐานทีจาํเป็นพอเพียงหรือไม่
ต่อการเรียนรู้วิชานนั ๆ เครืองมือทีใช้วดัอาจเป็นแบบสอบความพร้อม  (Readiness  Test)  แบบ
สอบก่อนเริมเรียน  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การสอบถามครูประจาํชนัเดิมหรือผูที้เคยสอนผูเ้รียน
กลุ่มนันมาแล้ว  สารสนเทศทีได้จากการวดัและประเมินความพร้อมก่อนเริมตน้การสอนนีเป็น
ประโยชน์ในการกาํหนดจุดประสงค์ของการสอน  วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ใน
การตดัสินใจวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมหรือไม่  ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมก็สามารถเริมทาํการสอนไดเ้ลย
และถา้ยงัไม่พร้อมผูส้อนจะไดจ้ดัประสบการณ์ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อมก่อนดาํเนินการสอน
ตามทีวางแผนไว ้

  1.2  การวดัและประเมินความรอบรู้ก่อนการสอนเป็นการวดัและประเมินก่อนการ
สอนเพือทราบวา่ผูเ้รียนไดมี้ความรู้  ความสามารถทีครอบคลุมผลการเรียนทีตงัใจให้เกิดขึนตามที
วางแผนไวใ้นหลกัสูตรหรือยงั 

 2.  การวดัและประเมินระหวา่งการเรียนการสอน  เป็นกิจกรรมทีกระทาํเพือตรวจสอบ
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนขณะการเรียนการสอนยงัคงดาํเนินอยู่  การวดัและประเมินผล
ประเภทนี  สามารถจาํแนกออกเป็นการวดัและประเมินความกา้วหนา้กบัการวดัและประเมินปัญหา
อุปสรรคของการเรียนรู้ 

  2.1  การวดัและประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ (Formative  Evaluation)  เป็น
การวดัและประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพือตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถหรือ
ทกัษะตามจุดประสงค์ทีกาํหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการสอนหรือไม่  เครืองมือทีใชว้ดัอาจเป็นแบบ
สอบประจาํหน่วย  แบบสอบยอ่ย  การสังเกต  การสัมภาษณ์  เป็นตน้  สารสนเทศทีไดจ้ากการวดั
และประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน  เพือทาํการปรับปรุงการเรียนและเป็น
ขอ้มูลยอ้นกลบัเกียวกบัประสิทธิภาพการสอน  เพือทาํการปรับปรุงการสอน  ตลอดจนใช้ในการ
ตดัสินวา่ผูเ้รียนคนใดสามารถผา่นหรือไม่ผา่นจุดประสงคป์ระจาํหน่วย  ถา้ทุกคนผา่นจะไดท้าํการ
สอนหน่วยต่อไป  แต่ถ้าบางคนผ่านจะได้ทาํการสอนซ่อมเสริมเพือแก้ไขจุดบกพร่องให้มีการ
เรียนรู้ทีเติมเตม็ส่วนทีขาดหายไปทนัทีหลงัการสอน 

  2.2  การวดัและประเมินปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้  (Diagnostic  Evaluation)  
หลงัจากจดักิจกรรมเพือแกไ้ขขอ้จุดบกพร่องของการเรียนรู้ระหว่างทีทาํการเรียนการสอนยงัคง
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ดาํเนินอยู ่ แลว้ถา้หากพบจุดบกพร่องหรือความลม้เหลวของการเรียนรู้ยงัคงมีอยู ่ซึงการสอนซ่อม
เสริมไม่สามารถแกไ้ขหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน  ก็ควรมีการศึกษาถึงอุปสรรคปัญหา
นนัอยา่งลึกซึง  โดยใชแ้บบสอบวนิิจฉยั  (Diagnostic  Test) 

 3.  การวดัและประเมินหลงัสินสุดการเรียนการสอน  การวดัและประเมินหลงัการ
เรียนการสอนไดสิ้นสุดลงแลว้เป็นกิจกรรมเพือสรุปผลการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลประเภทนี
สามารถจาํแนกออกเป็นการวดัและประเมินผลสรุปกบัการวดัและประเมินผลสรุปรวมอยา่งลึกซึง 

  3.1  การวดัและประเมินผลสรุป  (Summative  Evaluation) เป็นการวดัและ
ประเมินหลงัสินสุดการเรียนการสอนแต่ละวิชาเพือตดัสินความรู้ความสามารถรวบยอดในวิชานนั
ของผูเ้รียนเครืองมือทีใชว้ดัอาจเป็นแบบสอบรวบยอด (Summative  Test)  ซึงมกัเป็นแบบสอบที
ครอบคลุมเนือเรืองอยา่งกวา้งขวางทุกหน่วยการสอนและเป็นเนือเรืองทีเป็นตวัแทนสาระหรือการ
ปฏิบติัทีไดมี้การเรียนการสอนไปแลว้  ผูส้อนสามารถใชก้ารสัมภาษณ์เป็นเครืองมือประกอบดว้ย  
สารสนเทศทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลสรุปนีเป็นประโยชน์ในการตดัสินระดบัผลสัมฤทธิของ
ผูเ้รียน  หรือเป็นส่วนสาํคญัสาํหรับการใหร้ะดบัคะแนนหรือเกรด  นอกจากนียงัเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั
ทีสามารถใชป้ระเมินประสิทธิภาพการสอนไดอี้กดว้ย 

  3.2  การวดัและประเมินผลสรุปรวมอยา่งลึกซึง (Comprehensive  Evaluation) เป็น
การวดัและประเมินหลงัสินสุดการเรียนการสอนครบตามหลกัสูตร เพือตดัสินความรู้ความสามารถ
หรือทกัษะของผูเ้รียนในเชิงบูรณาการ ความรู้ทีสําคญัจากหลาย ๆ วิชาทีครอบคลุมหลักสูตร  
เครืองมือทีใช้วดั  มีชือเรียกต่าง ๆ กัน ตามลักษณะของการสอบ  เช่น  การสอบอย่างลึกซึง  
(Comprehensive Examination) การสอบประมวลสาระความรู้ (Qualifying  Examination) การสอบ
ก่อนจบการศึกษา  (Exit  Examination)  ซึงผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถจากหลายวิชามา
บูรณาการเขา้ดว้ยกนั  สารสนเทศทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลสรุปรวมอยา่งลึกซึงนีจะนาํมาใช้
ตดัสินผลการเรียนรู้รวบยอดหลกัสูตรก่อนการสาํเร็จการศึกษา 
 สรุป ในการวัดและประเมินผลผู้เ รียนนัน ครูจําเป็นต้องใช้วีธีการประเมินอย่าง
หลากหลายทีจาํเป็นต้องออกแบบเครืองมือให้ตรงกบัเป้าหมาย วตัถุประสงค์ หรือตวัชีวดัของ
หลกัสูตรดว้ย ซึงในการวดัและประเมินผูเ้รียนนนัจาํเป็นทีครูจาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจเกียวกบักรอบ
แนวคิดการประเมินจากจุดมุ่งหมาย ดงัรายละเอียดทีไดน้าํมาศึกษาเพือนาํมาประกอบในการพฒันา
โปรแกรม ดงัรายละเอียดต่อไปนี คือ 
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 กรอบแนวคิดจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม 

   บลูม  (Bloom and anothers, 1956 :  126) ไดพ้ฒันากรอบทฤษฎีทีใชเ้ป็นเครืองมือ
การจดัประเภทพฤติกรรมทีเกียวข้องกบัการแสดงออกทางปัญญาและการคิดอนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์การศึกษา เรียกว่า Bloom’s taxonomy ซึงกาํหนดไว ้3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive  Domain)  ดา้นจิตพิสัย (Affective  Domain) และดา้นทกัษะทางการกาย (Psychomotor 

Domain) ในการออกแบบหลกัสูตร  จดัการเรียนรู้  และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ก็ได้อาศยั
กรอบทฤษฎีดงักล่าว  ซึงบลูมจดัการเรียนรู้ทางปัญญาไวเ้ป็น 6 ระดบั  เรียงจากระดบัพืนฐานถึง
ระดบัสูงไดแ้ก่ ความรู้  ความเขา้ใจ  การนาํไปใช ้ จดัเป็นทกัษะการคิดระดบัพืนฐาน  สําหรับการ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์  และการประเมินค่าเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง 

 ต่อมาแอนเดอร์สัน และแครทโฮล (Anderson  and  Krathwohl, 2001)ไดน้าํเสนอแนวคิด
ปรับปรุง  Bloom’s  Taxonomy ในการจาํแนกพฤติกรรมยอ่ยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบท
ใหม่ ๆ รายละเอียดดงัตารางที  8 

ตารางที 8   เปรียบเทียบ  Bloom’s Taxonomy  1956  และ  2001 

Bloom’s Revised 

(Anderson  et  al  2001) 

Bloom’s Taxonomy 

(Bloom  1956) 

สร้างสรรค ์ (Creating) การประเมินค่า  (Evaluation) 
ประเมินค่า  (Evaluating) การสังเคราะห์  (Synthesis) 
วเิคราะห์  (Analyzing) การวเิคราะห์  (Analysis) 
นาํไปใช ้ (Applying) การนาํไปใช ้ (Application) 
เขา้ใจ  (Understanding) ความเขา้ใจ  (Comprehension) 
จาํ  (Remembering) ความรู้ (Knowledge) 
 

   สรุปการเปลียนแปลงดงักล่าวไดว้า่  มีการเปลียนแปลงในระดบัคาํศพัทแ์ละระดบั
โครงสร้างการเปลียนแปลงในระดบัคาํศพัท ์ เป็นดงันี 

   จุดประสงคก์ารศึกษาของหลกัสูตรทีอิงมาตรฐาน (Standards-Based Curriculum)
จะระบุ  ในลกัษณะวา่  ผูเ้รียนควรรู้และทาํอะไรได ้(เป็นกริยา) ในสิงใด (เป็นคาํนาม) แต่ในปี 1956 

บลูม  (Bloom) ใช้คาํนามในการอธิบายความรู้ประเภทต่าง ๆ ต่อมาในฉบับปรับปรุง ปี2001 

พฤติกรรมย่อยจึงระบุเป็นกริยา  และมีการปรับเปลียนคาํว่าความรู้  (Knowledge)  เป็นความจาํ  
(Remember) 
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   ในฉบบัปรับปรุงไดจ้กัความรู้เป็น  4  ประเภท  ไดแ้ก่  ขอ้เท็จจริง  (Factual)  มโน
ทศัน์ (Concept) กระบวนการ (Procedural) และความรู้ทีเกิดจากตนเอง (Meta  cognition) 
   ขันพฤติกรรมหลักในกรอบเดิม  2 ขัน  คือความเข้าใจ  ( Comprehension) 
เปลียนเป็นเขา้ใจความหมาย (Understand)  และการประเมิน (Evaluation) เป็นสร้างสรรค ์ (Create) 
   วตัถุประสงคข์องการเปลียนแปลง  คือ 

   1. กรอบแนวคิดเดิมผูพ้ฒันาส่วนใหญ่เป็นผูอ้อกขอ้สอบในวทิยาลยั / มหาวิทยาลยั  
กรอบแนวคิดเดิมจึงให้ตวัอย่างข้อสอบในแต่ละขนัพฤติกรรม  แต่ฉบบัปรับปรุงจดัทาํเพือให้
ครูผูส้อนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใช้เพือประโยชน์ในการออกแบบรายวิชาวาง
แผนการสอนและการประเมินใหส้อดคลอ้งกนัทงั  3 ดา้น 

   2. ให้ตวัอยา่งภาระงานการประเมินทีอธิบายความหมายของแต่ละพฤติกรรมให้
ชดัเจนมิใช่ใชข้อ้สอบเป็นตวัอธิบายความหมาย 

   3.  ยุติขอ้ทีเป็นประเด็นถูกวิพากษว์ิจารณ์ทีกาํหนดวา่ผูเ้รียนตอ้งพฒันาตามลาํดบั
ขนัจากพืนฐานสะสมขึนไป  โดยไม่สามารถกา้วไปสู่การใชค้วามคิดระดบัสูงได ้ ถา้ไม่ไดผ้า่นขึนที
ตาํกว่าถดัไป  ซึงแอนเดอร์สันและแครทโฮล (Anderson and Krathwohl) เสนอวา่จากการศึกษา
สนับสนุนเฉพาะใน 3 ชันของบลูม (Bloom) คือขันความเข้าใจ ขันการนําไปใช้และขันการ
สังเคราะห์ต้องสังสมเป็นลาํดับ แต่ทงัสองคนก็ยงัยืนยนัในกรอบแนวคิดทีปรับปรุงใหม่ว่าใน
ภาพรวมแลว้จะตอ้งพฒันาเป็นลาํดบั  และใชค้าํถามทงั 4 คาํถามจุดประกายความคิดของครูในการ
นาํกรอบแนวคิดใหม่นีไปใชใ้นหอ้งเรียน  คาํถามทงั 4 ประกอบดว้ย 

   1.  คาํถามดา้นการเรียนรู้: อะไรคือสิงสาํคญัทีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ภายในเวลาเรียน
ทีจาํกดัทีจดัในชนัเรียนและภาคเรียน 

   2.  คาํถามดา้นการสอน: เราจะวางแผนและจดัการเรียนการสอนอยา่งไรทีจะทาํให้
ผูเ้รียนจาํนวนมาก ๆ มีผลลพัธ์ของการเรียนรู้ในระดบัสูง 

   3.  คาํถามดา้นการประเมิน: เราจะเลือกหรือออกแบบเครืองมือการประเมินและใช้
วธีิการประเมินอยา่งไรทีจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งวา่ผูเ้รียนกาํลงัเรียนรู้ไดดี้เพียงใด 

   4.  คาํถามดา้นความสอดคลอ้ง: เราจะเชือมนัไดอ้ยา่งไรว่าจุดประสงค์การเรียน
การสอนและการประเมินผลมีความสอดคลอ้งซึงกนัและกนั 

   บลูม ไดจ้ดัลาํดบัขนัการเรียนรู้หรือลกบัขนัการคิด (Bloom’s Taxonomy) เป็น 6 
ขนั คือ  ความรู้–ความจาํ  ความเขา้ใจ  การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า  (Bloom 1961 ; Armstrong 1998: 117–119 ; Marzano 2001: 5-9 

 



93 

 

  กรอบแนวคิดจุดมุ่งหมายการศึกษาของมาร์ซาโน 

   มาร์ซาโนไดจ้ดัลาํดบัการเรียนรู้คลา้ยกบัของบลูมโดยให้ชือวา่ New Taxonomy of  

Educational Objectives 

   New Taxonomy ได้อธิบายถึงตวัแปรเกียวกับกระบวนการภายในสมองโดย
กล่าวถึงบบภายในสมอง  3  ระบบ  คือ  ระบบของตนเอง  ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเอง
และระบบทางดา้นการรู้คิด  ซึงระบบทงัสามจะใชใ้นการเก็บสะสมความรู้ทีอยูใ่นองคป์ระกอบทีสี
ของแบบจาํลองพฤติกรรม  (Marzano  2001 : 10 - 12)  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

   ระบบของตนเอง  (the  Self - System)  เป็นตวัตดัสินเขา้สู่ภาระงานใหม่  ถา้ภาระ
งานมีความสําคญั  หรือมีโอกาสทีจะประสบความสําเร็จสูง  หรือมีความรู้สึกทางบวกทีจะเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกับภาระงาน  บุคคลนันก็จะเข้าไปพวัพนักบัภาระงานนัน  แต่ถ้าภาระงานชินใหม่ถูก
ประเมินในลกัษณะตรงกนัขา้ม  แรงกระตุน้ทีจะเขา้ไปพวัพนักบัภาระงานนนัก็จะตาํ 
   ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเอง  (the  Meta – Cognitive  System)  เป็นการรู้
ถึงความคิดของตนเอง  ในการกระทาํอะไรอย่างใดอย่างหนึง  หรือเป็นการประเมินการคิดของ
ตนเองและใช้ความรู้นนัในการควบคุมหรือปรับการกระทาํของตนเองซึงการติดในลกัษณะนีจะ
ครอบคลุมถึงการวางแผน  การควบคุมกาํกบั  การกระทาํของตนเอง  การตรวจสอบความกา้วหน้า
และการประเมินผล  บุคคลทีตระหนักถึงการควบคุมการรู้คิดของตนเองจะสามารถปรับปรุง
กระบวนการคิดของตนให้ดีขึนเรือย ๆ  จึงส่งผลต่อความสามารถทางการคิดของบุคคลนันใน
ภาพรวม  ถา้ภาระงานใหม่ถูกเลือก  ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเองจะถูกนาํเขา้ไปเกียวขอ้ง  
คนทีเริมตน้ภาระงานโดยใช้ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเองจะตงัจุดมุ่งหมายทีสัมพนัธ์กบั
ภาระงานใหม่  ดงันนับุคคลนนัจึงมีโอกาสทีจะประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนด  ซึง
ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเองจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเนืองกบัระบบทางดา้นการรู้คิด 

   ระบบการรู้คิด  (the  Cognitive  System)  เป็นกระบวนการคิดทีตอ้งดาํเนินไปเป็น
ลาํดบัขนัตอนทีจะช่วยให้การคิดนนัประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการคิดนนั ๆ ซึงในแต่ละ
ลาํดับขนัตอนอาจต้องอาศยัทกัษะการคิดหรือลักษณะการคิดจาํนวนมากและเกียวขอ้งกับการ
วเิคราะห์  เช่น  ทาํการอา้งอิง  เปรียบเทียบ  จาํแนกประเภท  และประมาณ 

   สาํหรับความรู้  (Knowledge)  จะมีความสัมพนัธ์กบัภาระงานใหม่  การทีคนเราจะ
ประสบความสําเร็จอย่างสูงขึนอยู่กบัปริมาณความรู้ทีแต่ละคนมีเกียวกบัภาระงานใหม่นนั  โดย
ความรู้จะประกอบไปดว้ยตวัแปร  3  ดา้น คือ  ขอ้มูล กระบวนการทางสมอง  และกระบวนการทาง
กายภาพแบบจาํลองพฤติกรรมใน New Taxonomy ของมาร์ซาโน ดงัแผนภาพที 3 สองระดบัแรก  
คือระดบัที  6  และระดบัที 5 เป็นการจดัการและการกระทาํทวัไปของเด็กทีอยูภ่ายนอกระบบการรู้



94 

 

คิด  ส่วนระดบัที  4  ลงมาถึงระดบัที  1 จะอยูภ่ายในระบบการรู้คิดซึงเป็นการอธิบายถึงระดบัของ
ความคิดทีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ระดบัที 6 :  ระบบของตนเอง  (Self - System) 
ระดบัที 5 :  ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเอง  (Meta – Cognitive  System) 
ระดบัที 4 :  การใชป้ระโยชน์จากความรู้  (Knowledge  Utilization) 
ระดบัที 3 :  การวเิคราะห์  (Analysis) 
ระดบัที 2 :  ความเขา้ใจ  (Comprehension) 
ระดบัที 1 :  การตรวจสอบแกไ้ข  (Retrieval) 
แผนภาพที 7  กระบวนการภายในสมอง  6  ระดบั Marzano   
ทีมา  :  Marzano, Robert J. Designing  a  New  Taxonomy  of  Educational  Objectives. 

(Thousand  Oaks,  Caligornia :  Corwin  Press ,  2001) , 30. 

 

   ระดบัที 1: การตรวจสอบแกไ้ขเป็นการกระตุน้และถ่ายโอนความรู้จากความจาํ
ถาวร  (Permanent Memory) ไปสู่ความจาํในการลงมือทาํ (Working  Memory) การตรวจสอบแกไ้ข
เป็นกระบวนการทีอยู่ในระบบการรู้คิดและเป็นกระบวนการซึงมีมาแต่กาํเนิดกระบวนการตาม
สภาพจริงทีจดัอยูใ่นการตรวจสอบแกไ้ขนีค่อนขา้งจะแตกต่างกนัขึนอยูก่บัชนิดของความรู้ทีไดรั้บ
การตรวจสอบแกไ้ข  ถา้กล่าวตามนยัของความรู้ทีเป็นขอ้มูลการตรวจสอบแกไ้ขจะรวมถึงการถ่าย
โอนอยา่งง่ายเกียวกบัรายละเอียดหรือแนวคิดทีรวบรวมมาจากความจาํไปสู่ความจาํในการลงมือทาํ
ซึงตาม  New Taxonomy การตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลทีขดัแยง้กนัจากความจาํถาวรและสะสมมนัไว้
ในความจาํในการลงมือทาํขอ้มูลนีจะรวมถึงการระลึกถึงรายละเอียดจากตวัแปรขอ้มูลดว้ย  นนัคือ  
เมือขอ้มูลไดรั้บการแกไ้ขจากความจาํถาวร  มนัจะบรรจุองคป์ระกอบทีไม่ชดัเจนในประสบการณ์
เริมตน้ของนกัเรียนเกียวกบัขอ้มูลเพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราจะวางแผนอย่างละเอียดกบัขอ้มูล
เริมตน้ทีนาํไปสู่ความจาํในการลงมือทาํ 
   ระดบัที 2 : ความเขา้ใจ  ประกอบดว้ยกระบวนการทีสัมพนัธ์กนัสองกระบวนการ
คือ  การสังเคราะห์และการนาํเสนอตวัแทนความคิด การสังเคราะห์เป็นกระบวนการเกียวกบัการ
กลนัความรู้  ทีประกอบดว้ยการนาํออก (Deletion) การสร้างกรณีทวัไป และการสร้างองค์ความรู้
ใหม่  (Construction) ส่วนการนาํเสนอตวัแทนความคิดเป็นกระบวนการแห่งความเขา้ใจของการ
สร้างสรรคส์ัญลกัษณ์ทีมีความต่อเนืองกนั  ในความรู้ซึงให้กาํเนิดเส้นทางทีเป็นกระบวนการของ
การสังเคราะห์  การนาํเสนอตวัแทนความคิดเป็นการแปลงความรู้ไปสู่สัญลกัษณ์มโนภาพ (ทีไม่ใช่

ระบบการรู้คิด  
(Cognitive  System) 
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ภาษา)  บางอย่าง การนาํเสนอตวัแทนความคิดทางสัญลกัษณ์ทีเป็นทีรู้จกักนัดีในชันเรียนตงัแต่
ระดบัอนุบาลจนถึงชนัมธัยมศึกษาปีที 6 คือ ผงัความคิด (Graphic  Orgnizers) ซึงเป็นการเชือมโยง
ภาษาและสัญลกัษณ์เขา้ดว้ยกนั 

   ระดบัที 3 : การวิเคราะห์ในกระบวนการวิเคราะห์จะประกอบดว้ยการดาํเนินการ
ทางการคิด  5  ประการ คือ1) การจบัคู่  (Matching) เป็นการจาํแนกความเหมือนและความแตกต่าง
ของสิงต่าง ๆ 2) การจดัหมวดหมู่  (Classification) เป็นการจดักลุ่มของขอ้มูลตามความเหมาะสม 3) 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลือน  (Error  Analysis) 4) การสร้างกรณีทวัไป (Generalization)  เป็น
การอนุมานสิงทีเคยเรียนแล้วไปสู่สถานการณ์และสิงแวดล้อมใหม่  และ5) รายละเอียด 
(Specification)  เป็นการสร้างขอ้มูลทีอาศยัการทาํนาย ซึงการดาํเนินการทางการคิดเหล่านีจะผุด
ขึนมาอยา่งเป็นธรรมชาติโดยปราศจากการคิดอยา่งมีจิตสาํนึก  (Conscious  Thought) 
   ระดบัที  4 : การใชป้ระโยชน์จากความรู้  เป็นกระบวนการทีแต่ละคนจะใชเ้พือทาํ
ให้งานของตนประสบผลสําเร็จ ในระดับนีจะจาํแนกการใช้ประโยชน์จากความรู้ออกเป็น 4 
ประเภท คือ 1) การตดัสินใจ (Decision  Making) 2)  การแกปั้ญหา (Problem  Solving) 3) การ
ค้นพบทีได้มาจากการทดลอง (Experimental  Inquiry)  และ 4) การสืบเสาะหาความรู้  
(Investigation) 
   ระดบัที 5 : ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเองเป็นการรับรู้เกียวกบัจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนรู้ของเด็ก  เป็นความคิดในการรวบรวมกระบวนการคิดของเด็กเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
สามารถสะทอ้นและปรับความคิดของตวัเอง  ระบบการควบคุมการรู้คิดของตนเองจาํแนกออกเป็น  
4  ประเภท  คือ1)  การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะ (Goal  Specification) 2) การควบคุมกระบวนการ  
(Process Monitoring) 3) การควบคุมความชัดเจน (Clarity) และ4) การควบคุมความถูกต้อง  
(Monitoring  Accuracy) 
   ระดบัที 6 : ระบบของตนเองเป็นตวับงการแรงจูงใจและความสนใจของคน
ประกอบดว้ยระบบทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัของเจตคติ  ความเชือและอารมณ์ซึงปฏิสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบเหล่านีเป็นตวักาํหนดแรงจูงใจและความสนใจ  โดยเฉพาะอย่างยิงระบบของ
ตนเองจะเป็นตวักาํหนดวา่คนเราจะเขา้ไปพวัพนักบัภาระงานหรือไม่เขา้ไปพวัพนักบัภาระงานนนั 
ถา้เรามีความสนใจในภาระงานใด  ตวัแปรทีเกียวกบัความคิด (ไดแ้ก่  ระบบการควบคุมการรู้คิด
ของตนเองระบบการรู้คิดและตวัแปรดา้นความรู้) จะถูกนาํมาใชร้ะบบของตนเองประกอบดว้ย  1) 

การตรวจสอบความสําคญั (Examining Importance) 2) การตรวจสอบประสิทธิภาพ (Examining  

Efficacy) 3) การตรวจสอบการตอบสนองทางอารมณ์ (Examining  Emotional  Response) และ 4)  
การตรวจสอบแรงจูงใจทงัหมด  (Examining  Overall  Motivation) 
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  แนวคิดการประเมินตามบิกส์และคอลลสิ 

  บิกส์และคอลลิส  (Briggs  and  Collis , 1982 : 116) ไดเ้สนอแนวคิด The  SOLO  

taxonomy  ซึงเป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้  “SOLO”  มาจากคาํวา่ Structure  of  

Ovserbed  Learning  Outcome  เป็นระบบทีนาํมาช่วยอธิบายวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัที
ซับซ้อนอย่างไรในการเรียนเพือรอบรู้ทีมีความหลากหลายของภาระงานทางวิชาการโดยทีนิยาม
จุดประสงค์ของหลกัสูตร  ในสภาพทีพึงประสงค์ของการปฏิบติั  เพือประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคนทีปฏิบติัไดจ้ริงการใช ้ SOLO  taxonomy จะช่วยให้ทงัครูและผูเ้รียนตระหนกัถึง
องค์ประกอบทีหลากหลายจากหลกัสูตรไดอ้ย่างแจ่มชดัขึนแนวคิดดงักล่าวถูกนาํไปกาํหนดเป็น
นโยบายใช้ในการประเมินในมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  สืบเนืองจากสามารถ
นาํไปใชไ้ดใ้นหลายสาขาวชิา  การประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนอยูย่นพืนฐานของ
การพฒันาผูเ้รียนในแง่ของความเขา้ใจทีซับซ้อน ซึงความเขา้ใจดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั 1)  

ระดบัโครงสร้างพืนฐาน  2) ระดบัโครงสร้างเดียว  3) ระดบัหลากหลายโครงสร้าง 4)  ระดบัที
แสดงความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และ 5) ระดบัแสดงความต่อเนืองในโครงสร้างภาคขยาย  
รายละเอียดมีดงันี 

   1.  ระดบัโครงสร้างขนัพืนฐาน ในระดบันีผูเ้รียนจะไดรั้บเพียงแต่เศษเสียวของ
ขอ้มูลทีมีอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย  และไม่ไดรั้บการจดัการทาํให้ไม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลเหล่านนัได้
   2.  ระดบัโครงสร้างเดียว  มีการสร้างความสัมพนัธ์พืนฐานทีเห็นไดช้ดัของขอ้มูล  
แต่ความหมายของขอ้มูลเหล่านนัยงัไม่ปรากฏชดั 

   3.  ระดบัหลากหลายโครงสร้าง ในระดบันีอาจจะมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลหลาย ๆ ชนิด  แต่ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงยงัไม่ปรากฏทาํให้ความหมายโดยรวมไม่เด่นชดั
   4.  ระดบัทีแสดงความสัมพนัธ์ของโครงสร้างผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมาย
สาํคญัเพียงบางส่วนของความสัมพนัธ์ทงัหมด 

   5.  ระดบัแสดงความต่อเนืองในโครงสร้างภาคขยายผูเ้รียนไม่เพียงแต่สร้าง
ความสัมพนัธ์เกียวโยงในเรืองทีได้รับเท่านัน  แต่ยงัรวมไปถึงเรืองอยู่เกินขอบเขตด้วย  ผูเ้รียน
สามารถสรุปและส่งผา่นความสาํคญั  และแนวคิดทีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 

   จากการพิจารณาระบบภายในสมองที  มาร์ซาโน (Marzano) ไดจ้าํแนกขึนมาใน 
New  Taxonomy  เพือทาํความเขา้ใจการคิดและพฤติกรรมของเด็กผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพการเรียนรู้  ลาํดบัขนัพฒันาการอืนอีก  ไดแ้ก่  โครงสร้างของลกัษณะผลการเรียนรู้
ทีไดจ้ากการสังเกต (The  Structure  of  the  Observed  Learning  Outcome) ซึงเรียกวา่  SOLO  

model  หรือบางครังอาจเรียกวา่ SOLO Taxonomy ตามทีบิกส์และคอลลิส (Biggs and Collis ,1982 
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:62–63 ;1991 : 57 - 76)  ไดพ้ฒันาขึนมาตงัแต่ปี ค.ศ.1982  SOLO  model ไดพ้ฒันามาจาก
โครงสร้างทวัไปของการพฒันาทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s  Stages  of  Cognitive  

Development)  SOLO  model ไดน้าํเสนอวิธีการวิเคราะห์และจดัระดบัของการปฏิบติั  โดยการ
พิจารณาถึงลักษณะในการสังเกตผลของการเรียนรู้จากการตอบสนองของเด็กต่อระดับความ
ซับซ้อนของคาํถามทีตงัขึนในหลากหลายหัวขอ้ / วิชา  ใน  SOLO  model  จะประกอบดว้ย 
ลกัษณะเฉพาะ 2 ประการไดแ้ก่ 1)  ลาํดบัขนัพฒันาการ 5 ขนั (Five  Modes  of  Functioning) และ 
2) ลกัษณะของการตอบสนอง 5  ระดบั  (Five  Levels  of  Response) ลาํดบัขนัพฒันาการ 5 ขนั ใน 
SOLO  model  5  ระดบั  ไดแ้ก่ 

    5.1  ระดบัโครงสร้างขนัพืนฐาน (Prestructural)  ผูเ้รียนจะแสดงความวอกแวก
บ่อยครังหรือเขา้ใจสถานการณ์ผดิ  และไม่เขา้ไปพบัพนักบัภาระงานหรือไม่ปฏิบติังาน 

    5.2  ระดบัมุมมองเดียว  (Unistructural)  เด็กจะมุ่งความสนไปทีตวัแปร / ปัญหา 
แต่จะใชข้อ้มูลทีเกียวขอ้งเพียงขอ้มูลเดียว  การสรุปจะไม่เทียงตรง  (Invalid)   
    5.3  ระดบัหลายมุมมอง  (Multistructural)  เด็กในระดบันีจะใชข้อ้มูลสองขอ้มูล
หรือมากกว่านนั  แต่จะไม่มีการสังเคราะห์ขอ้มูลหรือไม่เขา้ใจความสัมพนัธ์ใด ๆ ระหว่างขอ้มูล
เหล่านนัไม่มีการบูรณาการ  เด็กระดบันีจะประสบความสําเร็จในการใช้ขอ้มูลทีหลากหลายจาก
ความจาํในการลงมือทาํ  
    5.4  ระดบัเห็นความสัมพนัธ์ (Relational) เด็กสามารถใชข้อ้มูลทงัหมดทีหามา
ไดแ้ละจะผสานขอ้มูลทงัหมดตามความสัมพนัธ์  ขอ้มูลทงัหมดจะกลายเป็นโครงสร้างทีเชือมโยง
กนัและมีความสอดคลอ้งกนัในระบบทีเป็นทีรู้จกั  ทีระดบันีเด็กจะทาํการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งกบั
ขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัภายในขอ้ความทีกาํหนดให ้  
    5.5  ระดับขยายนามธรรม (Extended Abstract) เด็กสามารถขยายแนวคิด
นอกเหนือไปจากขอ้มูลทีมีอยู ่มีการให้เหตุผลในระดบัสูงขึน และสามารถสร้างกรณีทวัไปใหม่ ๆ 
รวมทงัทีเป็นนามธรรม  การใชค้วามเขา้ใจเกียวกบัขอ้มูลทีกาํหนดให้มาสร้างสมมุติฐานหรือสร้าง
หลกัการเชิงนามธรรม   
   ในงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํลาํดบัขนัพฒันาการ 5 ขนัใน  SOLO  Model  ทีบิกส์และ
คอลลิสไดพ้ฒันาขึนมาเป็นแนวทางใหค้รูพิจารณาสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนตาม
มาตรฐานตวัชีวดั  โดยจาํแนกสถานการณ์  ปัญหาตามลาํดบัขนัพฒันาการ คือ สถานการณ์ทีใช้
ประสาทสัมผสั  สถานการณ์ทีใชภ้าพเป็นสือ และสถานการณ์ทีเป็นรูปธรรมหรือสัญลกัษณ์เพือให้
ครูผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมได้ศึกษาพฤติกรรมการคิดของเด็ก เมือเผชิญกบัสถานการณ์
ปัญหา  โดยพิจารณาว่าสถานการณ์ปัญหาหรือภาระงานลักษณะใดทีเด็กมีโอกาสจะประสบ
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ความสําเร็จสูงหรือมีความรู้สึกทางบวกทีจะเขา้ไปสู่สถานการณ์นนั  เมือเผชิญภาวะทีไม่สามารถ
คิดปัญหาต่อไปไดห้รือหยุดคิด  เด็กมีการควบคุมการรู้คิดของตนเองหรือปรับการคิดของตนตาม  
New  Taxonomy  ของมาร์ซาโน  หรือไม่ อยา่งไร  ดงัสรุปไดใ้นตารางที 9 

ตารางที 9  สรุปภาพรวมของ  SOLO  Taxonomy 
   

ระดบัของความเข้าใจ 

ทนีักเรียนแสดงออกจากการเรียนรู้ 

ระยะของการเรียนรู้ 

(Phase  of  learning) 

กริิยาชีบ่ง 

(Indicative  Verbs) 

ระดบัขยายนามธนนม (Extended  Abstract) 
-  สามารถสร้างเป็นความคิดเชิงมโนทศัทีเกียวขอ้งการ
เรืองทีเรียนได ้

-  สามารถสรุปอ้างอิง (generalize) ไปยงัเนือหาใหม่ ๆ 
ได ้

ระยะเชิงคุณภาพ  ( Qualitative  

Phase) 
ลักษณะ  / พฤติกรรมของการ
ตอบสนองจากการเรียนรู้ของ
นั ก เ รี ย น มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
( integrated)   สู่ แบบแผน เ ชิ ง
โครงสร้าง  (structural  pattern) 

-  สร้างทฤษฎี  (theories) 
-  สรุปอา้งอิง (generalize) 
-  ตงัสมมติฐาน  (hypothesis) 
-  สะทอ้น  (reflect) 
-  สร้างขึน (generate) 

ระดบัเห็นความสมัพนัธ์ (Relational) 
-  พฤติกรรมทีแสดงออกชีให้เห็นถึงการจดัการระหว่าง
ความจริงและทฤษฎี  พฤติกรรมและจุดมุ่งหมาย 

-  มีความเขา้ใจในหลาย ๆ เนือหา / องคป์ระกอบยอ่ย ๆ 
ซึงสามารถบูรณาการมาเป็นมโนทศัน์ 

-  สามารถนาํมโนทศัน์ไปประยุกตใ์ช้กบัปัญหาอืน ๆ ที
คลา้ยคลึงกนัหรือการปฏิบติังาน 

-  เปรียบเทียบ/ระบุความแตกต่าง 
(compare/contrast) 

-  อธิบายเชิงเหตุผล (explain cause) 
-  บูรณาการ (integrate) 
-  วิเคราะห์ (analyse) 
-  แสดงความสมัพนัธ์ (relate) 
-  นาํไปใช ้ (apply) 

ระดบัหลายมุมมอง (Multi-structural) 
-  พฤติกรรมทีแสดงออกชีให้ เห็นถึงความเข้าใจที
กวา้งขวางมากขึน  แต่ยงัไม่เป็นระบบ 

-  มีความเขา้ใจเฉพาะเนือหา/องคป์ระกอบยอ่ย ๆ เท่านนั 

-  ไม่สามารถจดัระบบของการรวบรวมความคิด (ideas) 
หรือมโนทศัน์ (Concept) ของเนือหา/ประเด็นต่าง ๆ 
ได ้

-  ไม่สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของรายการยอ่ยกบัขอ้
รายการทงัหมด 

ระยะเชิงปริมาณ (Quantitative  

Phase) 
รายละเอียดของการตอบสนองที
เกิดจากการเรียนรู้ของนกัเรียนมี
ปริมาณทีเพิมขึน 

-  นบัยกตวัอยา่ง (enumerate) 
-  จาํแนกแยกแยะ  (classify) 
-  อธิบาย (describe) 
-  ลงรายการ  (list) 
-  เชือมโยง (combine) 
-  ให้ท ําตามลําดับขันตอน   (do  

algorithms) 

ระดบัมุมมองเดียว  (Uni - structural) 
- พฤติกรรมทีแสดงออกเป็นรูปธรรม มีความเข้าใจ
เนือหาเพียงเล็กนอ้ย 

-  เน้นเฉพาะเนือหา/ประเด็นทีมีความคิดรวบยอดเพียง
เรืองเดียว (one  conceptual issue) 

 -  ระบุ (identify) 
-  จาํ (memorize) 
-  ให้ท ําตามขันตอนง่าย  ๆ   (do 

simple  procedure) 
 

ระดบัโครงสร้างขนัพืนฐาน  (Pre-structural) 
พฤติกรรมทีแสดงขาดความรู้ความเข้าใจในเนือหา / 
ประเด็น 

 พลาดจุดสําคัญ /ประเ ด็นสําคัญ  
(messes  the  point) 

 

 



99 

 

    แนวคิดการประเมินเพอืพฒันาการเรียนรู้  (Assessment  for  Learning) 

 การประเมิน (Assessment)  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ทีครูและนักเรียนตรวจสอบ
ตนเองเพือใหไ้ดส้ารสนเทศสาํคญัสาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัเพือการปรับการเรียนการสอนและ
กิจกรรม  การเรียนรู้  (Black  and  William , 1998:15) ซึงความหมายของการประเมินนีครอบคลุม
การประเมินใน  2  ลกัษณะ  คือ  การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ (Assessment  of  learning)  
ทีรู้จกักนัในชือของการประเมินเพือสรุปผล (Summative  Assessment) การประเมินเพือการเรียนรู้
และการประเมินผลยอ่ยไม่ใช่เรืองเดียวกนัแต่บางครังสามารถใชแ้ทนกนัได ้

  การประเมินเพือการเรียนรู้  (Assessment  for  Learning)  เป็นกระบวนการในการ
คน้หาและตีความหมายหลกัฐานต่าง ๆ ทีเกียวกบัการเรียนรู้โดยนกัเรียนและครูเพือนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจเกียวกบัระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียน  เป้าหมายการเรียนรู้ทีผูเ้รียนจะตอ้งบรรลุ  และการ
บรรลุเป้าหมายทีตอ้งไปให้ถึงนนัทาํอย่างไร การประเมินเพือการเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบหลกั
ของการเรียนรู้และการสอน  การประเมินนีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากสําหรับครูในการปรับเปลียน
การจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลการพฒันาในตวัผูเ้รียนแต่ละคนอย่างดีทีสุด  การประเมินตาม
แนวคิดนี  ครูจะเป็นผูมี้ส่วนเกียวข้องกับผูเ้รียนรายบุคคลเพือกระตุ้นและช่วยเหลือผูเ้รียนให้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายในขนัต่อ ๆ ไป  นันคือการประเมินเพือการเรียนรู้จะเป็นหัวใจ
สาํคญัวา่ผูเ้รียนจะตอ้งทาํอยา่งไร  หรือเรียนรู้อยา่งไรหลงัจากทีรู้ผลการประเมินของตนเองแลว้ 

  สทิกิน อาร์เทอร์ แชมเปส (Stiggins R. J., Chappuis  J  and  Chappuis  2002 : 42-

45) กล่าวถึงกลยทุธ์ 7 ประการ 3 คาํถามหลกัสาํหรับการประเมินเพือการเรียนรู้  ดงันี 

  คาํถามที  1  :  ฉนักาํลงัจะไปทีไหน  (Where  am  I  going?) 1)  จดัทาํเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ใหช้ดัเจน  นกัเรียนเขา้ใจได ้ (Provide  clear  learning  targets) 2)  ใหน้กัเรียน
ตวัอยา่งของงานทีดี และไม่ดี  (Use  examples  of  strong  and  weal  student  work) 
  คาํถามที  2 :  ฉนัอยูที่ไหน  (Where  am  I  now?) 3)  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบับ่อย ๆ 
(Offer  regular  descriptive  feedback) 4)  สอนใหน้กัเรียนรู้จกัประเมินตนเองและสร้างเป้าหมาย
การเรียน  (Teach  students  to  self-assess and  set  goals) 
  คาํถามที 3: จะลดช่องวา่งไดอ้ยา่งไร  (How  can  I  Close  the  gap?) 5)  ออกแบบ
การสอนใหเ้นน้เนือหายอ่ย ๆ ทีละเรือง  (Design  lessons  to  focus  on  one  aspect  at  a  time)  6)  

สอนใหน้กัเรียนแกไ้ข  ปรับปรุงงานหรือการเรียนของตน  (Teach  students  focused  revision) 7)  

กระตุน้ใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  ตรวจสอบความกา้วหนา้ของตนเอง  และแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ผูอื้น (Engage  students  in  self-reflection,and  let  them  keep  track  of  and  share  their learning) 
  นอกจากนี  มิติในการพฒันาครูดา้นการประเมินประกอบดว้ยหกมิติของการ
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ประเมินระหวา่งเรียน  (Six  dimensions  of  formative  assessment)  คือ 1) มิติและการใชก้าร
ประเมิน  2)  ลาํดบัคุณภาพและการเชือมโยงวธีิการประเมิน  3) ความชดัเจนและเหมาะสมกบั
เป้าหมายและความคาดหวงัของการเรียนรู้  4) โอกาสสาํหรับการประเมินตนเอง  5) แกไ้ขการสอน
จากการประเมินผลขอ้มูล  6) คุณภาพและเหมาะสมของการใหข้อ้มูลยอ้นกลบักบันกัเรียน 

 

ตารางที  10  เปรียบเทียบการประเมินเพือการเรียนรู้  และการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พื อ ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Formative /  Assessment  for  learning) 

การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน 
(Summative / Assessment  of  learning) 

1.  เกิดขึนระหวา่งการสอน 1.  เกิดขึนเมือสอบจบหน่วย 
2.  ตลอดเวลา 2.  เป็นระยะ 
3.  ขอ้มูลยอ้นกลบัพรรณนา 3.  ขอ้มูลยอ้นกลบัประเมิน 
4.  ไม่มีเกรด 4.  มีเกรด 
5.  เนน้กระบวนการ 5.  เนน้ผลผลิต 

 

 ดงันนัการวดัและประเมินเพือพฒันาการเรียนรู้จาํเป็นอยา่งยงิทีครูจะตอ้งใชเ้พือพฒันาตวั
ผูเ้รียน  เพือใหผู้เ้รียนไดรู้้วา่จะพฒันาหรือปรับปรุงผลการเรียนของตวัเองหลงัจากรู้ผลการประเมิน
ของตวัเองแล้ว  ซึงคุณครูจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีความรู้เกียวกบัการประเมินเพือความก้าวหน้า  
หรือ กระบวนการ (Formative  Evaluation)  ดงัจะนาํเสนอแนวคิดเกียวกบัการประเมินเพือความ
กา้วหรือกระบวนการ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 

 
       แนวคิดการประเมินเพอืความก้าวหน้าหรือกระบวนการ (Formative Evaluation) 
  การประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ  (Formative  Evaluation)เป็นกิจกรรม
ของการติดตามดูแลและตดัสินคุณค่าของการปฏิบติังาน  จึงมีบทบาททีสําคญัในการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัเพือช่วยปรับปรุงทรัพยากร / กลไกการดาํเนินงาน  และพฒันาการปฏิบติังานในระหวา่ง
การเนินงานตามโครงการ  (improvement - oriented)  การประเมินกระบวนการจึงเนน้การประเมิน
ทีตอบคาํถามทีสาํคญัคือ  การดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเป็นไปตามแผนการดาํเนินงานทีกาํหนดไวใ้น
โครงการหรือไม่?  มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึนบา้ง? (implementation  evaluation)  และผลการ
ดาํเนินงานแต่ละขนัตอนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของแต่ละแผนงานหรือไม่เพียงใด?  (progress  
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evaluation)  การเขียนรายงานการประเมินจึงควรเนน้การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเกียวกบัความกา้วหน้า
ของการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพเพือใหเ้กิดประสิทธิผลมากยงิขึน 
   การประเมินผลสรุปรวม  (Summative  Evaluation)  โดยทวัไปเป็นการสรุปในเชิง
สาเหตุถึงคุณค่าของผลของโครงการหลงัจากทีโครงการไดเ้สร็จสินลงแลว้  จึงมีบทบาทในการให้
ขอ้สรุป  (conclusion - oriented)  ซึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเกียวกบัอนาคตของโครงการ 
การเขียนรายงานการประเมินจึงควรเนน้การลงขอ้สรุปเกียวกบัคุณค่าของโครงการและผลลพัธ์ทีได้
จากบทบาทของการประเมินดงักล่าว  การประเมินจึงสามารถใหส้ารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในดา้น
ต่างๆ  เช่น 

   ด้านการบริหาร  (administrative)  สามารถใช้การประเมินเป็นเครืองมือของ
ผูบ้ริหารสําหรับการติดตาม  กาํกบั  การดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

                    ด้านจิตวิทยา  (psychological)  สามารถใช้การประเมินเป็นกลยุทธ์สําหรับการ
กระตุน้เร้าความสนใจ  และสร้างความตืนตวัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

    ด้านรัฐสังคม  (Sociopolitical)  สามารถใช้การประเมินเป็นเครืองมือในการ
ตรวจสอบความรับผิดชอบต่อการปฏิบติั  (accountability)  ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างแรงสนบัสนุนจากสาธารณะ 

   Scriven  (1967:60-75)  สนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว  และเนน้วา่การตดัสินคุณค่า
เป็นกิจกรรมทีสําคญัมากของศาสตร์ทุกแขนง  โดยเฉพาะอยา่งยิงศาสตร์แห่งการประเมิน Scriven  

ชีวา่บทบาททีสําคญัทีสุดของนกัประเมินคือ  “การตดัสินคุณค่า”  ถา้นกัประเมินไม่สามารถตดัสิน
คุณค่าของสิงทีประเมินถือวา่ยงัทาํหนา้ทีไม่สมบูรณ์   
   นอกจากนีแนวคิดของการกาํหนดคุณค่าของวิธีการและผลลพัธ์ตามแนวคิดของ  
Dewey  ถือไดว้า่เป็นพืนฐานสําคญัของการประเมิน  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัทฤษฎีการ
ประเมินในเวลาต่อมา  เช่น Scriven (1967)  ไดเ้สนอมโนทศัน์ของการประเมินความกา้วหนา้  หรือ
กระบวนการ (Formative  Evaluation) และการประเมินผลสรุปรวม (Summative  Evaluation) 
รวมทงั Goal–free  Evaluation  ซึงเป็นทียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในฐานะเป็นรากฐานความคิด
ของการประเมินทีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

   ดงันนั จึงสรุปไดว้า่ การประเมินความกา้วหนา้หรือกระบวนการ จึงเป็นกิจกรรม
การประเมินทีครูผูส้อนควรมีการประเมินผูเ้รียนเป็นระยะ เพือประเมินวา่ผูเ้รียนนนัมีผลการเรียนมี
ความกา้วหนา้ตามจุดประสงคใ์นการเรียนในแต่ละครังหรือไม่อยา่งไร  
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ความรู้เกยีวกบัการนิเทศ 

 

 ในงานวจิยัเรืองโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดั
และประเมินผลในชันเรียนนี ผูว้ิจยัมีการนิเทศติดตามเพือประเมินสมรรถนะครู ดังนันจึงขอ
นาํเสนอความรู้เกียวกบัการนิเทศดงัรายละเอียดต่อไปนี คือ 

 

ความหมายการนิเทศ 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษาไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลายแนวคิดไม่
วา่จะเป็นกลิคแมน (Glickman,1990 :6 ) ; เบน เอ็ม แฮร์ริส (Harris, Ben M., 1985 : 11) ซึงพอจะ
สรุปไดก้ารนิเทศการศึกษาเป็นแนวความคิดเกียวกบังานและหนา้ที ทีเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงการ
เรียนการสอน ซึงเป็นการสอนในเรืองหลกัสูตร การจดัครูเข้าสอน การจดัการสือการสอน สิง
อาํนวยความสะดวก การเตรียมและพฒันาครูรวมทงัการประเมินผลการเรียนการสอน อีกทงัยงัเป็น
สิงทีบุคลากรในโรงเรียนกระทาํต่อบุคคลหรือสิงใดสิงหนึง โดยมีวตัถุประสงค์เพือคงไว  ้หรือ
เปลียนแปลงการเรียนการสอน ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในดา้นการสอนเป็นสาํคญั 

 นอกจากนักวิชาการชาวต่างชาติทีได้ให้ความหมายของการนิเทศทางการศึกษาไว้
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีนกัวิชาการของไทยไดใ้ห้ความหมายไวใ้นแง่มุมทีคลา้ยคลึงกนัอีกหลายๆ 
ท่าน ดงัเช่น  ชาญชยั อาจินสมาจารย ์,(2525 :22) ,ชารี  มณีศรี (2523 : 19) และวชัรา เล่าเรียนดี,          
(  :3 )ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศการศึกษาอย่างสอดคลอ้งกนัว่า เป็นความพยายาม และ
กระบวนการการใหค้าํแนะนาํ  ช่วยเหลือ สนบัสนุน และการชีช่องทางในลกัษณะทีเป็นกนัเองแก่ผู ้
นิเทศก์และผูรั้บการนิเทศ ทีสร้างสรรค์ไม่หยุดนิง เป็นระบบ ซึงจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการ
สอน มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษาที
กาํหนดไว ้

                    ดงันนัจึงสรุปความหมายของการนิเทศวา่ หมายถึงกระบวนการทีผูนิ้เทศไดด้าํเนินการ
ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ  ผูที้ไดรั้บการนิเทศ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 

กระบวนการนิเทศ และรูปแบบการนิเทศ 
 

 การนิเทศเป็นภารกิจของอาจารย์นิเทศ อาจารย์พีเลียงและผูบ้ริหารโรงเรียนทีมี
เป้าหมายร่วมกนั คือ มุ่งพฒันาการเรียนการสอนใหท้นัต่อความเปลียนแปลงและความตอ้งการให้มี
การจดัการศึกษาทีมีคุณภาพ ทงัครูเก่าครูใหม่และครูฝึกหัด ควรได้ผ่านกระบวนการนิเทศเป็น
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ระยะๆ เพือปรับปรุงการสอนให้ดีขึน จึงกล่าวไดว้่าการนิเทศเป็นกิจกรรมทีพฒันาคนและพฒันา
วชิาชีพ 

 ชาญชยั อาจินสมาจาร ( .:35) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูนิ้เทศการเรียนการสอน
โดยทวัไปไวว้่า 1) เป็นผูว้างแผน (Planner) การวางแผนเกียวขอ้งกบัความสามารถในการกาํหนด
ล่วงหนา้วา่จะทาํสิงใดและจะใชว้ิธีใด เช่น การจดัแผนการเรียน เป็นสิงสําคญัต่อการเรียนการสอน
2)  เป็นผูจ้ดัระเบียบองคก์าร (Organizer) มีความสามารถในการจดัระเบียบองคก์าร นอกจากจะจดั
ตารางสอนหรือจัดวสัดุอุปกรณ์แล้ว การจัดการเชือมคนกับทรัพยากรเป็นสิงสําคัญต่อการ
ดาํเนินการในโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จ 3) ผูน้าํ (Leader) ผูนิ้เทศตอ้งมีความสามารถในการ
ชกัชวนครูให้ปรับแผนการสอนหรือเปลียนพฤติกรรมการสอน การใช้หลกัสูตรและรูปแบบการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ 4) เป็นผูช่้วยเหลือ (Helper) ผูนิ้เทศมีหน้าทีรับผิดชอบในการช่วยเหลือผูอื้น 
เช่น ช่วยครูพฒันาและปรับปรุงทกัษะการสอน 5)  ผูป้ระเมิน ผูใ้ห้คาํปรึกษาจะเป็นส่วนหนึงของ
กระบวนการประเมินการสอน ซึงมีความสําคญัเบืองตน้ทีใชป้รับปรุงการเรียนการสอน  6)  ผูจู้งใจ 
(Motivator) บทบาทสําคัญนีคือการจูงใจครูเพือให้ครูปรับปรุงการสอนไม่ว่าจะเป็นการตัง
จุดมุ่งหมาย การใหรู้ปแบบ เป็นตน้ 7)   ผูสื้อความหมาย (Communicator) คือความสามารถถ่ายโอน
ข่าวสารแนวความคิดหรือความรู้สึกภายในโรงเรียน ผูนิ้เทศตอ้งเป็นผูสื้อความหมายดีและมีความ
สามรถทีจะทาํงานร่วมกบัผูอื้นให้มีประสิทธิผล ตอ้งสือความหมายไดช้ดัเจนและสมบูรณ์  8)  ผู้
ตดัสินใจ (Decision maker) ผูนิ้เทศการสอนตอ้งพฒันาทกัษะและมีความมนัใจในการตดัสินใจเรือง
วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร โปรแกรม นักเรียน ผูป้กครอง ตลอดจนกระบวนการนิเทศเพือแยกแยะ
คุณภาพการสอนในชนัเรียน 

      สรุป การนิเทศ คือ กิจกรรมทีใช้ในการพฒันาคนให้ปฏิบตังานให้ตรงตามวิชาชีพที
ตนเองปฏิบติั โดยมีผูที้ทาํหน้าทีเป็นผูนิ้เทศนันตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ ความเขา้ใจในงานทีจะให้
คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือให้ผูที้ไดรั้บการนิเทศไดป้ฏิบติังานตรงตามงานและมีการพฒันางาน
ของตนเองใหบ้รรลุตามเป้าหมายของงานต่อไป 

 

 
 กระบวนการนิเทศ 

 การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนนันอกจากจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายทีชดัเจน มี
แนวทางการนิเทศทีชดัเจนแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงหลกัการในการดาํเนินการการนิเทศเป็นองคป์ระกอบ
อีกส่วนหนึงดว้ย เพราะการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนนัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคล
หลายฝ่ายร่วมมือกนั ดงัทีวชัรา  เล่าเรียนดี (  : 30) และประเสริฐ  มงคล (2545 : 29) ไดก้ล่าวไว้
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วา่ การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนนัจะตอ้งตงัอยู่บนพืนฐานความร่วมมือร่วมใจกนั
ระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ อย่างถูกตอ้งตามหลกัการ มีจุดมุ่งหมายทีชดัเจนมีลกัษณะเป็น
วทิยาศาสตร์ เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ทีและเป็นการสร้างเสริมขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานและส่งเสริมพฒันาความสามารถในการนาํตนเอง สามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหา
ปรับปรุงและพฒันาตนเองใหไ้ดใ้นทีสุด 

 ในขณะทีแฮรีส (Harris, 1985 อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2536 : 28-30) ได้
กล่าวถึงกระบวนการนิเทศวา่มี 6 ขนัคือ  

 1. ขนัประเมินสภาพการทาํงาน (Assessing) เป็นขนัศึกษาสภาพต่างๆเพือใช้ขอ้มูล
เป็นตวักาํหนดการเปลียนแปลง 

 2. ขนัลาํดบัความสาํคญัของงาน (Prioritzing) เป็นขนักาํหนดความสําคญัของงานตาม
เป้าหมายวตุัประสงคข์องกิจกรรม 

 3. ขนัการออกแบบวิธีการทาํงาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือกาํหนด
โครงการต่างๆเพือก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลง 

 4. ขนัจดัสรรทรัพยากร (Allocating Pesources) เป็นการกาํหนดทรัพยากรเพือให้ได้
ประโยชน์สูงสุด 

 5. การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบังาน เวลา วสัดุ 
และสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพือใหก้ารเปลียนแปลงบรรลุผล 

 6. การอาํนวยการ (Directing) เป็นกระบวนการทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัเพือให้เกิด
สภาพทีเหมาะสม 

 

 ประเภทของการนิเทศ  
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 
. การนิเทศการสอน (Instructional Supervision) 

  การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของผูนิ้เทศทีมุ่งจะปรับปรุงและพฒันาการ
สอนในสถานศึกษา โดยมุ่งปรับปรุงพฤติกรรมของครูเพือใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
มีคุณภาพอนัส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันี 

 

 
 

พฤติกรรมของผู ้
นิเทศการสอน 

พฤติกรรมทีพฒันา
แลว้ของครู 

การเรียนรู้ของผู ้
เรียนรู้ 
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 สรุป  การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการทาํงานกบัครูเพือปรับปรุงการเรียน
การสอนในชนัเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ผูนิ้เทศตอ้งใชค้วามรู้ของการจดัองค์การภาวะผูน้าํ การ
สือความหมาย หลกัการสอนในขณะทีทาํงานกบัครูในชนัเรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนโดย
การเพมิผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 ความสําคัญของการนิเทศการสอน 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2536 : 9) ไดก้ล่าวเกียวกบัความสําคญัของการนิเทศการ
สอนวา่การนิเทศการสอนมีความสําคญัต่อการจดัการศึกษาและให้แนวคิดในการพฒันาวิชาชีพครู 
ดงันี 

1.  การนิเทศการสอนเป็นระบบย่อยของระบบโรงเรียน หากมองสังคมเป็นระบบ
หนึง จะเห็นวา่ ในระบบสังคมประกอบดว้ยระบบยอ่ยหลายระบบ ระบบการศึกษาเป็นระบบหนึง
ในสังคมและในระบบโรงเรียนเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา ส่วนระบบการนิเทศการสอน
เป็นระบบโรงเรียน การศึกษาเกียวกบัระบบจะมองเห็นองค์ประกอบต่างๆในระบบการนิเทศซึง
ไดแ้ก่ ผูนิ้เทศการสอนมีผลต่อการสอนของครู และการสอนของครูมีผลต่อการเรียนของผูเ้รียน 

2. การสอนเป็นพฤติกรรมทีเรียนรู้ได ้การเรียนเป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมในทาง
ทีดีขึน ผูนิ้เทศสามารรถนิเทศครู เพือให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอนได้และเพือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึน 

3. การนิเทศการสอนเป็นการให้การศึกษาต่อเนืองของครู ครูซึงอยู่ในโรงเรียนและ
ประกอบอาชีพดว้ยการสอนตอ้งมีความรู้ใหม่ๆทงัดา้นเนือหาวิชาและดา้นการสอน การนิเทศการ
สอนเป็นการพฒันาวชิาชีพครู ซึงถือวา่เป็นการใหก้ารศึกษาต่อเนือง 

 

 หลกัการนิเทศการสอน 

 ผูที้จะทาํหน้าทีเป็นผูนิ้เทศการสอนไดดี้จะตอ้งเขา้ใจหลกัการนิเทศการสอนและนาํ
หลกัการดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ดงัทีอาดมัส์และดิกกี 
(Adams and Dickey,1953) ไดใ้หห้ลกัการพืนฐานเกียวกบัการนิเทศการสอน ดงันี 

 1. การนิเทศเป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม 

1.1  การจดัให้มีการฝึกอบรมดา้นการเรียนการสอน เพือให้ครูไดมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัการวชิาการสอนต่างๆ 

1.2  ช่วยพฒันาความรู้ทางวชิาการเฉพาะ ใหเ้ทคนิควธีิการสอนอยา่งถูกตอ้งและ 



106 

 

มีประสิทธิภาพ 

1.3  พฒันาใหมี้ความเชือมนัในการสอนและมีประสบการณ์ใชสื้อการสอน 

1.4  พฒันาเจตคติและอุดมการณ์ในการทาํงานใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

1.5  พฒันาประมวลรายวิชา โครงการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพือ
เสริมสร้างประสบการณ์แก่ผูเ้รียน 

1.6  ช่วยพัฒนาประสบการณ์การประเมินผล และเทคนิคการใช้และเตรียม
เครืองมือประเมิน 

1.7  ร่วมมือจดัทาํสือการสอนชนิดต่างๆทีจาํเป็นและหาไดใ้นโรงเรียนและทอ้งถิน 

1.8  ช่วยวางแผนและพฒันาผูเ้รียนทีมีปัญหาอืน 

 2. การนิเทศมีความเป็นประชาธิปไตย 

2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูน้าํของการศึกษามากกวา่ทีจะเป็นโดยตาํแหน่งตอ้ง
ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหค้รูมีอิสระในความสามารถของตน 

2.2  พฒันาการเรียนการสอนของนกัเรียนใหดี้ขึน 

2.3  เปิดโอกาสใหค้รูมีความคล่องตวัในการดาํเนินงานต่างๆส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริมมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และการวางแผนการทาํงาน 

2.4  อาํนาจย่อมเปลียนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสทีจะแสดง
ความสามารถและความเป็นผูน้าํ 

2.5  ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูนิ้เทศ ครู จะตอ้งร่วมมือกบัเพือช่วยแก้ไขด้านการเรียน
การสอน 

 3. การนิเทศเป็นกระบวนการสร้างสรรค ์

3.1  ผู ้นิเทศแลละครูร่วมกันสร้างบรรยากาศในการนิเทศ  ด้วยการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกนั 

3.2  ผูนิ้เทศใหอิ้สระแก่ครู ไดมี้ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ตามความสามารถของแต่
ละคน 

 4. การนิเทศยดึหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

4.1  ใหก้ารยอมรับนบัถือบุคคลอืนเป็นพืนฐานในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

4.2  ใหค้วามเห็นอกเห็นใจผูอื้นอยา่งบริสุทธิใจ 

4.3  สร้างความเชือถือและศรัทธาใหเ้กิดความร่วมมือช่วยเหลือ เพือสร้างมิตรภาพ
กบับุคคลอืนๆ 

 5.  การนิเทศเพือเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ 
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5.1  ขวญัและกาํลงัใจของครูดี ยอ่มส่งผลใหก้ารทาํงานใหดี้ตามไปดว้ย 

5.2  ผลสัมฤทธิของนกัเรียนขึนอยูก่บัขวญัของครู ทีใหก้าํลงัใจผูเ้รียน 

5.3  ครูเองก็ตอ้งการขวญัและกาํลงัใจ 

5.4  การดาํเนินงานควรเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล 

 6. การนิเทศเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน 

6.1  งานนิเทศเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

6.2  งานนิเทศเป็นงานปรับปรุงการสอนของครู 

6.3  งานนิเทศเป็นการพฒันาหลกัสูตร 

6.4  การประเมินผลการสอนมีความจาํเป็นในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 7. การนิเทศเป็นการประสานงานสัมพนัธ์ระหวา่งงานนิเทศกบังานอืน 

7.1  การใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆระหวา่งงานนิเทศกบังานอืนๆ 

7.2  การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานอืน 

 กล่าวโดยสรุปวา่ การนิเทศการสอนมุ่งให้ครูไดพ้ฒันาพฤติกรรมในการสอนอนัมีผล
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน หากครูมีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมและเทคนิควิธีการสอนที
เหมาะสมแลว้ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 

 การนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึงของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพือปรับปรุง
และพฒันาการสอนในโรงเรียนโดยมุ่งพฒันาพฤตติกรรมการสอนของครูให้ดีขึนซึงจะส่งผลต่อ
คุณภาพของผูเ้รียน หลกัการนิเทศการสอนทีผูท้าํหน้าทีนิเทศควรยึดถือคือ หลกัแห่งการส่งเสริม
ความเจริญงอกงามให้ผูส้อนและผูเ้รียน หลกัการจดัอย่างเป็นประชาธิปไตย หลกัการสร้างสรรค ์
หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ หลกัการสร้างขวญัและกาํลงัใจ หลกัการปรับปรุงการเรียนการสอน
และการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอืนดังนัน ปัจจยัสําคญัทีจะช่วย
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูทุกระดบั โดยเฉพาะครูใหม่และครูฝึกหัดตอ้งใช้วิธีนิเทศโดย
การสังเกตและการวเิคราะห์การสอน 

 

 แนวคิดการกาํกบัติดตาม Monitoring 

   การนิเทศกาํกบัติดตามโดยตรง 

   การกํากับติดตามการจัดการศึกษา  (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการทีผู ้
บริหารงาน (งานใดงานหนึงหรืองานทุกส่วนขององค์กรทางการศึกษา) ปฏิบติังานตามอาํนาจ
หน้าทีและความรับผิดชอบ โดยการเขา้ไปดูแล เฝ้าระวงั เขา้ไปควบคุมและตรวจสอบงานอยู่เป็น
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ระยะวา่ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทีดาํเนินอยูมี่การปฏิบติัจริงและเกิดผลตามจุดประสงคห์รือ
เป้าหมายหรือไม่ อยา่งไร และกิจกรรมทีปฏิบติันนัเป็นไปตามตารางเวลา (Time fame) ทีกาํหนดไว้
ในแผนหรือไม่อย่างไร นอกจากนีการกํากับติดตามงานย ังหมายถึงการตรวจสอบความมี
ประสิทธิภาพของการจดัการเกียวกบัการใชท้รัพยากรของโครงการ วา่การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ได้
คาํนึงถึงการทาํให้เกิดผลดี คือ ไดผ้ลงานมากแต่เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไดป้ระโยชน์คุม้ทุน คุม้ค่า มาก
น้อยเพียงใด ขอ้มูลและข่าวสารทีไดรั้บจากการกาํกบัติดตามงาน จะนาํไปใช้ในการแกปั้ญหาใน
กระบวนการปฏิบติังานทางการศึกษาใหท้นัท่วงที  
  ในการบริหารนัน กระบวนการต่อจากการวางแผน (Planning) การจดัองค์การ 
(Organizing)  และการสังการ/การชีนาํ (Directing/Leading) คือการควบคุม (Controlling)  การ
ควบคุมเป็นการใชศิ้ลปะการบริหารเพือตรวจตราดูวา่การดาํเนินงานเป็นไปโดยถูกตอ้งตามวิธีการ
หรือไม่ และผลของการปฏิบติังานนนัถึงมาตรฐานเพียงใดหรือไม่ หรืออีกความหมายหนึง การ
ควบคุมเป็นวธีิการหรือกระบวนการตรวจตรา เพือตรวจตราแผนงานและกิจกรรมทีไดก้าํหนดไวว้า่ 
มีการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือเป็นไปตามมาตรฐานทีระบุไวห้รือไม่ อยา่งไร และ
หากมีการคลาดเคลือนก็ดาํเนินการปรับเปลียนแกไ้ขเพือใหเ้ป้าหมายเป็นไปในทิศทางทีมุ่งสู่ภารกิจ
หลกัของธุรกิจทีตงัไว ้ดงันนัการควบคุมจึงเป็นการตรวจตรา วดัและประเมินผลการปฏิบติังานใน
องคก์าร และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเกียวกบัการปฏิบติังาน เพือให้การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนที
กาํหนดไว  ้โดยปกติ ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานมกัใช้กระบวนการควบคุมคู่กันไปกับการ
วางแผนเสมอ 

   นอกจากการควบคุมตามความหมายทีกล่าวแลว้ ในกระบวนการบริหารทีพบเห็น
โดยทวัไป โดยเฉพาะในการบริหารงานภาครัฐ ยงัมีการกาํกบัรวมอยูอี่กดว้ย แต่คาํวา่การกาํกบันนั
ส่วนใหญ่  ใชคู้่กบัคาํอืน เช่น การกาํกบัติดตาม และการกาํกบัดูแล ดงันนั หากใชค้าํการกาํกบั ตอ้ง
พิจารณาต่อไปว่าเป็นการกาํกบัแบบกาํกบัติดตาม (Monitoring) หรือ การกาํกบัแบบกาํกบัดูแล 
(Tutelle) เป็นคาํภาษาฝรังเศส คาํภาษาองักฤษทีน่าจะใกลเ้คียงมากทีสุด คือ Regulation)   

   บ๊อบ บุญหด (นามแฝง) ( :23) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า Monitor ว่ามี
ความหมาย 2 ประการ ความหมายแรกคือ ควบคุม แต่ไม่ใช่ควบคุมในลกัษณะ Control แต่หมายถึง
ควบคุมกาํกบัให้อยูใ่นลู่ในทาง เพือปรับหรือแทรกแซงให้เกิดผลทีตอ้งการ ส่วนความหมายทีสอง
คือ คอยติดตามดู คอยสังเกตการณ์ เพือทราบ ไม่ใช่เพือปรับหรือแทรกแซงให้เกิดผลตามทีตอ้งการ 
เพราะผูค้อยติดตามสถานการณ์ไม่อยูใ่นฐานะทีจะกาํหนดผลทีออกมาได ้

    สุรีย ์สุเมธีนฤมิตร(  : 21-23) เห็นวา่การกาํกบั (Monitoring) เป็นขนัตอนหนึง
ของการประเมินผล นอกเหนือจากการติดตาม (Follow up) และการควบคุม (Control) การกาํกบั
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เป็นการบริหารโดยไม่ตอ้งใชอ้าํนาจ แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้ระบบงาน สถานการณ์ของการปฏิบติังาน 
ตอ้งรู้วา่ในหน่วยงานตอ้งการให้มีการเปลียนแปลงทีใดเมือไร ดงันนัจาํเป็นตอ้งไดข้อ้มูลยอ้นกลบั
ของการทาํงาน เพือสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังานได้ทนัท่วงที การ
กาํกบัอาจทาํไดง่้าย ๆ เช่น การสังเกต หรือทาํอยา่งละเอียด คือ วเิคราะห์จากเครืองคอมพิวเตอร์ 

  

  ความสําคัญของการกาํกบัติดตามงาน 

  การกาํกบัติดตามงานมีความสาํคญัหลกัๆอยู ่  ประการคือ 

  1. ความสาํคญัของการกาํกบัติดตามงาน ในกรอบของการแสวงหาความรู้ดว้ยการวิจยั 
มีการพฒันากรอบแนวคิด หรือการพฒันาตวัแบบเพืออธิบายปรากฏการณ์การนาํนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการไปปฏิบติัว่า มีองค์ประกอบหรือปัจจยัอะไรบา้งทีมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลต่อ
กนัและกนัอยา่งไร เป็นตวัแบบทีสามารถพิสูจน์ทดสอบเชิงไดเ้ชิงประจกัษ ์เช่นการคน้พบตวัแบบ
ประสิทธิผลของการกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา ซึงตวัแบบดงักล่าวนีมีความสามารถพิสูจน์ทดสอบไดจ้ริง วา่มีองคป์ระกอบอะไรบา้งที
เขตพืนทีการศึกษา นาํไปใช้ในการกาํกบัติดตามงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน
ความรับผดิชอบแลว้ ส่งผลใหส้ถานศึกษาผา่นการประเมิน และไดรั้บการรับรองมาตรฐานภายนอก
ทุกมาตรฐานและทุกตวับ่งชี ความรู้ทีไดจ้ากการกาํกบัติดตามงานลกัษณะนีจะมีความสําคญัในดา้น
การเพมิพนูองคค์วามรู้ของศาสตร์การจดัการศึกษา 
  2. ความสําคญัของการกาํกบัติดตามงาน ในแง่ของความเป็นกิจกรรมทีเป็นส่วนหนึง
ของกระบวนการบริหารโครงการ ขององค์กรทางการศึกษา การกาํกับติดตามงาน จะช่วยให้
ผูบ้ริหารหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารการปฏิบติัจริง และนาํข่าวสารขอ้มูล
หรือสารสนเทศเหล่านนั มาใชป้ระกอบการตดัสินใจปรับปรุงงาน หรือพฒันาการดาํเนินกิจกรรม 
(ทีมีปัญหา) ให้เกิดผลดี คือการพฒันาคุณภาพการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ความสําคญัของการกาํกับติดตามงาน เพือให้ได้มาซึงข้อมูลและสารสนเทศ เกียวกับนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการ เพือนาํเสนอผูมี้อาํนาจให้มีการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาการดาํเนินนโยบาย 
แผนงานหรือโครงการได้ทนัท่วงที เช่น เมือเขา้ไปดูแลและเฝ้าระวงัการดาํเนินโครงการจดัการ
เรียนรู้สําหรับเด็กทีมีลกัษณะพิเศษร่วมเรียน ในโรงเรียนทีเขตพืนทีการศึกษารับผิดชอบ ไดข้อ้มูล
มาว่า ครูส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทกัษะการจดัการเรียนรู้ ทีมีผูเ้รียนหลาย
ประเภทร่วมเรียนในห้องเดียวกัน  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา  จะนําข้อมูลนีเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษา ใหช่้วยหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใหท้นัท่วงที 
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  กล่าวโดยสรุปแลว้ การกาํกบัติดตามเป็นกระบวนการควบคุมทีมุ่งกระทาํให้เกิดผล
สาํเร็จของงานโดยตรวจตราติดตามอยูต่ลอดเวลา หากเห็นวา่งานอาจไม่สําเร็จเรียบร้อยก็จะตอ้งเขา้
ไปแกไ้ขทนัที 
 

การนิเทศทางไกล 

      การนิเทศทางไกลไดน้าํวิธีการของการศึกษาทางไกล (distance  education) มาใชใ้น
การนิเทศเพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านสือทางไกลทีผูใ้ห้ความรู้กบัผูรั้บความรู้ไม่พบหน้ากัน
โดยตรง   แต่ใหผู้รั้บการนิเทศศึกษาดว้ยตนเองเป็นสาํคญั  อาจมีการพบปะกนัเป็นครังคราวเท่านนั 

   ความหมายของการนิเทศทางไกล 

   การนิเทศทางไกล  หมายถึง การนิเทศการศึกษาทีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศไม่อาจจะ
มีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงตอ้งอาศยัสือต่าง ๆ ถ่ายทอดสาระในการนิเทศ (สํานกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 7) ส่วน มยรีุ  เรืองเดช (2542 : 9) ให้ความหมายของการนิเทศทางไกลไว้
วา่หมายถึงกระบวนการในการจดักิจกรรมดา้นการใชสื้อทางไกลของผูบ้ริหารโรงเรียนและทีมงานทีทาํ
การส่งเสริม  สนบัสนุนผูรั้บการนิเทศเพือเพิมสมรรถภาพการสอนของครูผูส้อนใหสู้งขึน 
 สรุปว่า การนิเทศทางไกลเป็นการนิเทศทางออ้มทีผูนิ้เทศไม่สามารถพบปะกนัไดอ้ย่าง
ต่อเนืองตอ้งใช้สือต่าง ๆ เช่น สือสิงพิมพ ์ เป็นตน้ช่วยในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพือส่งเสริม
การนิเทศภายในโรงเรียนดา้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

  วตัถุประสงค์ของการนิเทศทางไกล 

  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2542 : 8)  กาํหนดวตัถุประสงค์
ของการนิเทศทางไกลไว ้ พอสรุปได ้ 4  ประการ  คือ  เพือส่งเสริมการนิเทศการศึกษาให้ทวัถึงต่อเนือง
และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   เพือเผยแพร่ความรู้เกียวกบัการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การ
บริหารงานวชิาการ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา   เพือกระตุน้ให้ผูรั้บการนิเทศนาํความรู้ไม่
ปรับปรุงและพฒันางานของตน    และ เพือสนบัสนุนการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยงิขึน 
 

  ความสัมพนัธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกบัการนิเทศทางไกล 

  เมือนาํกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนกบักระบวนการนิเทศทางไกลมาพิจารณา
จะพบวา่  กระบวนการนิเทศทงั  2 รูปแบบ  มีความเหมือนกนัคือเริมดว้ยการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา
และความตอ้งการแลว้นาํปัญหาและความตอ้งการเหล่านนัมาวางแผนโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลหาสาเหตุ
และพิจารณาขอบเขตศกัยภาพของทรัพยากรเพือกาํหนดทางเลือกในการนิเทศว่าจะใช้ทกัษะหรือ
กิจกรรมและสือการนิเทศใดเพือให้สามารถแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการพฒันานนั โดยคาํนึงถึง
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การใช้ทรัพยากรทีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จากนันจึงผลิตสือและเครืองมือนิเทศให้สอดคล้องกบั
ทกัษะและกิจกรรมดงักล่าวแลว้นาํสือหรือเครืองมือดงักล่าวไปปฏิบติัการนิเทศซึงการานิเทศภายใน
โรงเรียนจะตอ้งสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง  ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเป็นประการสําคญั แต่การนิเทศ
ทางไกลใช้สือแทนผูนิ้เทศ  ดงันันความสําคญัของการใช้ช่องทางในการสือสาระระหว่างผูนิ้เทศกบั
ผูรั้บการานิเทศจะจาํเป็นมาก 

                                                                                                         

 
 

 

  

                                               
 

 

 

 
แผนภาพที  8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการนิเทศภายในโรงเรียนกบัการนิเทศทางไกล 

 

 องค์ประกอบของการนิเทศทางไกล 

 การนิเทศทางไกลนบัไดว้่าเป็นการสือสารทางไกลอยา่งหนึงมีการใช้สือแทนผูนิ้เทศ  
ทวศีกัดิ  ไชยมาโย  (2534 : 24)  กล่าววา่  การสือสารมีความสําคญัต่อการนิเทศทางไกลอยา่งยิงเพราะผู ้
นิเทศจาํเป็นตอ้งสือความคิดเห็นถ่านทอดความรู้  ความนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม และทกัษะความชาํนาญ
ไปยงัผูรั้บการนิเทศเพือใหผู้รั้บการนิเทศเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดีขึน  ชารี  มณีศรี  (2523 : 

9)  กล่าววา่การสือสารเป็นการสร้างความเขา้ใจในข่าวสารให้ตรงกนัระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ซึงผูนิ้เทศ
ควรเป็นผูสื้อสารทีดี คีแกน (Martin. 1994 : 50 citing  Keegan. 1986)  มีความเห็นวา่ การสือสารระบบ
การศึกษาทางไกลเป็นการสือสารทีผูส้อนและผูศึ้กษาไม่พบหนา้กนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยี  เช่น  สิงพิมพ ์  
วดีีทศัน์  เป็นตน้  นาํเนือหาสาระไปสู่ผูศึ้กษา 
 การนิเทศทางไกลเป็นการนิเทศทีใช้วิ ธีการติดต่อสือสารเป็นหลักสําคัญ   มี
องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ (1)  ผูนิ้เทศ (2)  เนือหาสาระ ซึงอาจเป็นขอ้ความ  คาํพูด หรือสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ (3) สือ ซึงใชเ้ป็นตวักลางในการส่งเนือหาสาระ  และ (4) ผูรั้บการนิเทศ 

 

การศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั  ปัญหา และ

ความตอ้งการ 
การวางแผน 

การสร้างสือเครืองมือ
และ 

พฒันาวธีิการ 

การประเมินผลและ
รายงานผลการนิเทศ 

การนิเทศภายใน : นิเทศทางตรง 
 

การนิเทศทางไกล : นิเทศทางออ้ม 

(ใชสื้อแทนผูนิ้เทศ) 

1   2 3 

5   
4  
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แผนภาพที  9  องคป์ระกอบของการสือสารการนิเทศทางไกล 

  
 อยา่งไรก็ตามการการสือสารจะไร้ประสิทธิภาพถา้หากเกิดอุปสรรคในการทีจะสือสาร
ซึง  เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ (2536 : 218 - 219) ชีให้เห็นวา่ อุปสรรคในการสือสารอาจเกิดจากความ
แตกต่างระหว่างสถานภาพของบุคคล  ความขัดข้องทางเทคนิคของเครืองมือสือสาร การแปล
ความหมายข่าวสารผิดพลาด  ค่านิยมของบุคคล  สิงรบกวนจากภายนอก  ความคลุมเครือของขอ้มูล
และเจตคติของผูรั้บข่าวสาร 

 

 สือการนิเทศทางไกล 

 เนืองจากผูรั้บการนิเทศและผูนิ้เทศอยูไ่กลกนัแต่สามารถติดต่อส่งเสริมความรู้ไดโ้ดย
อาศยัสือต่าง ๆ สือเหล่านีเป็นสิงสําคญัอยา่งยิงทีผูนิ้เทศตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสม UNESSCO. (1986 : 

15 - 16) ใหห้ลกัเกณฑก์ารเลือกใชสื้อระบบทางไกล 5 ประการคือ (1) เป็นสือทีหาไดง่้าย (availability)  
และมีความเพียงพอทีจะใชง้านไดอ้ยา่งต่อเนือง (2)  เป็นสือทีสามารถเขา้ถึงได ้(accessibility) ทงัผู ้
ศึกษาและผูส้อน(3)  เป็นสือยอมรับ (acceptability)  ของผูส้อนและผูศึ้กษาทงัในดา้นความถนดัและเจต
คติ (4)  เป็นสือทีเทียงตรง (validity) ต่อวตัถุประสงคข์องเนือหาวชิาและวตัถุประสงคข์องการศึกษา (5)  

เป็นสือทีประหยดั (economiccs) กล่าวคือ ถา้สือทงัสองชนิดมีคุณสมบติัเหมือน ๆ กนัให้เลือกสือทีมี
ราคาถูกก่อน 

 วจิิตร ศรีสอา้น  (2529 : 93) ใหค้วามเห็นวา่สือการสอนทางไกลแต่ละชนิดมีทงัจุดดีและ
จุดดอ้ยในตวัเอง  ดงันนัควรใชสื้อประสมแทนสือเดียวไดแ้ก่สืออีเล็คโทรนิค  เช่น เทปเสียง วีดีทศัน์  
วทิย ุ โทรทศัน์  เป็นตน้  รวมเป็นระบบสือประสม  ซึง วิจิตร  ภกัดีรัตน์ (2530 : 9) แนะนาํวา่การใชสื้อ
ทางไกลควรเป็นลกัษณะปฏิสัมพนัธ์แบบ 2 ทาง ซึงอาจใชโ้ทรศพัทห์รือวทิยสืุอสารติดต่อกนัได ้

ผูส่้งสาร 

(ผูนิ้เทศ) 
 สาร 

(เรืองราวที
ตอ้งการ
นิเทศ) 

สือ  
(–  ขอ้ความ 

– ภาษาพดู 

– สญัลกัษณ์ 
ฯลฯ) 

ผูรั้บสาร 

(ผูรั้บการนิเทศ) 

ผลสะทอ้นกลบั 

(เป็นสือสาร 2 ทาง) 
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 ในการศึกษาวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชสื้อประสม (multi  media) ในรูปของชุดการนิเทศ
เพราะเหตุผลว่า  สือประสมทีนาํมาใช้ในการสอนนนัถ้านาํมาใช้เป็นชุดเพือสอบเฉพาะเรืองใดเรือง
หนึงโดยเฉพาะเรียกวา่ชุดการสอน (package) ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2532 : 60)  แต่ในครังนีเป็นการนาํชุด
การสอนมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศทางไกล  ผู ้วิจ ัยจึงเรียกว่าชุดการนิเทศทางไกล  (distance  

supervisory  package) 

 สือประสมทีใช้ในชุดนิเทศทางไกลนี   ประกอบด้วยสือสิงพิมพ์และสือทีเป็น
เทคโนโลยีอืนๆ และจากการสุ่มสํารวจการมีเทคโนโลยีทีเป็นสือทางไกลของโรงเรียน  สังกัด
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี  จาํนวน 145โรงเรีย โดยไดรั้บแบบสํารวจคืน120  ชุด พบวา่
สือทางไกลทีโรงเรียนมีใชม้ากตามลาํดบั คือ วิทยุเทป 93%  หอกระจายข่าว 66% โทรทศัน์ 52% วิทยุ
สือสาร 50%   วีดีทศัน์  44% โทรศพัท์  32% ส่วนคอมพิวเตอร์โรงเรียนมีใชป้ระมาณ 20% ดงันนั 
เทคโนโลยทีีจะนาํมาพิจารณาใชเ้ป็นสือทางไกลในการสร้างชุดการนิเทศทางไกลครังนีจะพิจารณาสือ
เทปเสียง วีดีทศัน์  วิทยุสือสารโทรศพัทแ์ละหอกระจายข่าว  และเพือทราบถึงคุณลกัษณะของสือทีจะ
นาํมาพิจารณาใชใ้นชุดนิเทศทางไกล  จึงนาํเสนอรายละเอียดของสือแต่ละชนิด  ดงัต่อไปนี 

 1.  สือสิงพิมพ ์สือสิงพิมพย์งัคงใชเ้ป็นสือหลกัในการจดัการศึกษาทางไกล  สามารถ
ผลิตสือสิงพิมพใ์ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยความกระตือรือร้น  (วิจิตร  ศรีสอา้น ,2529 : 93) และ เมธี           
ปิยะคุณ 2548 : 17)  เช่น  การกาํหนดกิจกรรมการเรียน การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในรูปของแบบประเมิน
ตนเอง  เป็นตน้  นอกจากนนัสือสิงพิมพย์งัมีราคาถูก  ผูเ้รียนทุกส่วนของประเทศสามารถใชสื้อสิงพิมพ์
ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเครืองมืออืนๆ ประกอบก็ได ้

 การผลิตสือสิงพิมพเ์พือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การผลิตสือสิงพิมพ์
ประเภทตาํรานนัตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ  เป็นตน้ว่า ขนาดของตวัอกัษรควรมีขนาด
เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน  ควรมีภาพประกอบเนือหาควรใหอ่้านเขา้ใจง่ายเหมาะกบัพืนฐานความรู้
ของผูเ้รียน  ควรจดัทาํรูปเล่มให้น่าอ่าน  เช่น  รูปแบบสวยสะดุดตา แปลกใหม่ รูปเล่มไม่หนามากไป
และไม่ควรยดัเยยีดเนือหามากเกินไป  เป็นตน้ 
 ดวงพร  คาํนูญวฒัน์ และ วาสนา จนัทร์สว่าง (2536 : 81) กล่าววา่แผ่นพบั  (folder)  

เป็นสือสิงพิมพป์ระเภทหนึงส่วนใหญ่ใชใ้นเรืองการประชาสัมพนัธ์ทงัภายในและภายนอกหน่วยงาน  
เพือประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบวา่มีบริการอะไรบา้ง  ชยันนัท ์ นนัทพนัธ์ (2536 : 26) กล่าว
ในทาํนองเดียวกนัวา่ แผน่พบัสามารถให้ความรู้ทีเป็นเนือหาสาระไดแ้ต่เนือหาของแผ่นพบัอาจจะไม่
ละเอียดหรือสมบูรณ์อย่างเต็มที  จึงจาํเป็นตอ้งมีเอกสารเพือเสนอเนือหาชนิดอืนเขา้ช่วย ดงันัน อาจ
กล่าวไดว้า่แผน่พบัเป็นสิงพิมพที์ใชเ้พิมเติมเนือหาหรือความรู้ใหม่ทีเอกสารสิงพิมพ ์ เช่น ตาํรา เป็นตน้ 
ไม่สามารถเปลียนแปลงไดร้วดเร็วขนาดแผน่พบัเท่ากบั  A4 (210 ม.ม. x 298 ม.ม.) หรือ A5  (149 ม.ม. 
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x 105 ม.ม.) อาจพบัหนึงหรือสองส่วน  พิมพห์ลายดา้น  ดา้นหนา้ควรออกแบบให้สะดุดตาน่าหยิบอ่าน  
สารนิเทศในแผ่นพบัควรใช้คาํให้น้อยทีสุด ให้ระลึกอยู่เสมอว่าคุณภาพมาก่อนปริมาณเนือหาควร
ชดัเจนอ่านง่าย  ควรมีเฉพาะใจความสาํคญัใชภ้าพประกอบหรือการ์ตูนเพือคนัไม่ให้ขอ้ความติดกนัยาว
และเพือเนน้ใหมี้นาํหนกัขึน 

 การจดัทาํสือสิงพิมพเ์พือเสนอเนือหาและประสบการณ์ในการนิเทศทางไกล จะตอ้ง
ยดึหลกัการการจดัทาํขา้งตน้สําหรับการส่งสือสิงพิมพใ์ห้ถึงผูรั้บการนิเทศอาจทาํโดยใชร้ะบบงานสาร
บรรณหรืออาจส่งทางไปรษณียก์็ได ้

 2.  เทปเสียง  เทปเสียงทีผลิตขึนเพือเสริมการนิเทศตอ้งมีความสัมพนัธ์และเสริม
เนือหาสาระใหแ้ก่สือสิงพิมพ ์ นิคม ทาทอง (2533 : 26) แนะนาํการใชเ้ทปเสียงวา่  อาจทาํไดห้ลายกรณี 
เช่นใช้ถ่ายทอดเนือหาสาระทีเป็นลกัษณะและคุณภาพของเสียง ใช้บนัทึกเสนอขอ้คิดเห็นปัญหาหรือ
ทฤษฎีของผูส้อนทียงัไม่มีขอ้ยุติและไม่สามารถทาํเป็นเอกสารสิงพิมพไ์ด้ ใช้บนัทึกคาํบรรยายของ
นกัวิชาการ  เป็นตน้ กิดานนัท ์มะลิทอง (2531 : 101) กล่าววา่  เทปเสียงสามารถใชไ้ดไ้ม่จาํกดัขนาด
ของกลุ่มเหมาะสําหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่ม  การเปิด-ปิด การยอ้นกลบั-เดินหน้าทาํได้
สะดวกเหมาะกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ตน้ทุนการผลิตตาํ  ประกอบกบัเครืองเล่นเทปมีขนาดเล็กใช้
แบตเตอรีไดจึ้งทาํใหเ้คลือนยา้ยหรือนาํติดตวัไปไดอ้ยา่งสะดวก 

 การใช้เทปเสียงเป็นสือการนิเทศทางไกล จะช่วยให้สามารถอธิบายเนือหาสาระและ
ประสบการณ์จากทีนาํเสนอในสือสิงพิมพไ์ดม้าก ในขณะทีสือสิงพิมพมี์ขอ้จาํกดัเรืองจาํนวนหนา้ใน
การบนัทึกเสียงถา้ไดค้ดัเลือกผูอ้ภิปรายหรือผูบ้รรยายทีเชียวชาญก็จะทาํให้ไดเ้นือหาสาระทีละเอียด
และชดัเจน  และถา้ใชด้นตรีประกอบก็จะเพิมประสิทธิภาพของเทปเสียงมากขึน 
 3.  วดีีทศัน์ ปัจจุบนัมีผูนิ้ยมใชว้ดีีทศัน์กนัแพร่หลายในเกือบทุกวงการ โดยเฉพาะดา้น
การศึกษาไดมี้การนาํเทปโทรทศัน์มาใชใ้นการปรับปรุงและเพิมคุณภาพการเรียนการสอนกนัมากขึน  
เพราะวีดีทศัน์ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้รอดเร็ว เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายดงัที กิดานนัท์  มะลิทอง  
(2531 : 99 - 100)  กล่าวถึงขอ้ดีของวีดีทศัน์วา่  ใชไ้ดก้บัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก  ฉายซาํไดเ้มือ
ผูเ้รียนเกิดความไม่เขา้ใจแสดงการเคลือนไหวประกอบเสียงทีให้ภาพและความรู้สึกเหมือนจริงทีสุด     
วีดีทศัน์ยงัเหมาะสําหรับ  การบกัทึกเหตุการณ์ทีเกิดขึนอย่างเป็นขนัตอนแต่ใช้เวลามากนาํเสนออย่าง
เป็นขนัตอนแต่รวบรัด โดยคดัเลือกจุดสําคญัมานาํเสนอ เช่น ขนัตอนการสังเกตการณ์สอน เป็นตน้  
Stempleski, Susan and Tomalin Barry (1990: 3) มีความเห็นว่าการผสมผสานกนัระหว่าง
ภาพเคลือนไหวกบัเสียง  เป็นสือทางภาษาทาํให้เกิดความเขา้ใจได้ดีกว่าสือการสอนอืน ๆ เพราะมี
สภาพเหมือนชีวิตจริง  ส่วน  นันทา  โพธิคาํ  (2534 : 40) กล่าวว่า วีดีทศัน์เป็นสือมีคุณลกัษณะ
เหมาะสมทีสุดในการนาํมาใช้สาธิตการสอน  เพราะเป็นสือทีผูเ้รียนมองเห็นภาพและไดย้ินเสียง  ใน
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ขณะเดียวกนัยงัเหมาะสําหรับใช้เป็นเครืองมือในการนิเทศการสอนให้แก่ครู เพือครูไดจ้ดจาํตวัอย่าง
การสอนทีดีและถูกตอ้งจากการสาธิตของผูเ้ชียวชาญนาํมาฝึกทกัษะดว้ยตนเองได้ 
 วสันต ์ อิติศพัท ์ (2536 : 197 - 201)  เสนอแนะขนัตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ สรุป
ได ้ ดงันี 

  1.  กาํหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนใหช้ดัเจน 
  2.  กาํหนดเนือหาของบทเรียนใหค้รอบคลุมและสนองจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
  3.  วิเคราะห์กลุ่มผูเ้รียน เช่น วยั ความสามารถ ความรู้ ความสนใจพืนฐานทาง
วฒันธรรม และอืน ๆ ทงันีเพือประโยชน์ในการจดัทาํบทเรียนใหเ้หมาะสม 
  4.  การเลือกครูหรือผูแ้สดงตอ้งเป็นผูที้มีคุณสมบติัเป็นทียอมรับของผูศึ้กษา  และ
เหมาะสมกบัลกัษณะวชิา 
  5. เลือกวธีิสอนและลาํดบัขนัตอน  ทาํการผลิตและจดัอุปกรณ์การสอนจดัเอกสาร
และตาํราประกอบบทเรียนรวมทงัคู่มือการเรียน 

  ฝ่ายผลิตรายการและฝ่ายวชิาการตอ้งร่วมกนัวางขนัตอนของการนาํเสนอบทเรียน
ให้ต่อเนืองทงัภาพและเสียงจากนนัจึงลงมือถ่ายทาํ เพือให้รายการออกมาดีควรซ้อมการสอนเสียก่อน
ฝ่ายผลิตรายการจะดาํเนินการาถ่ายทาํและบนัทึกเทป  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑเ์มือพบวา่มีส่วนบกพร่องในส่วนใดก็ทาํการแกไ้ข 

 4.  วทิยสืุอสาร ในปัจจุบนันบัไดว้า่เป็นกา้วใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการทีไดมี้การนาํ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการติดต่อสือสารอีกชนิดหนึง ไดแ้ก่ วทิยุสือสารหรือทีเรียกโดยทวัไปวา่วิทยุมือถือ  
ซึง   สุรพงษ์  ศรีวินิจ (2546 : 32)อธิบายว่าวิทยุสือสาร หมายถึง เครืองส่งวิทยุคมนาคมทีสามารถ
ติดต่อสือสารกนัไดส้องทาง 

 การมีและใช้เครืองวิทยุส่วนตวัในข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถดาํเนินการ
โดยอาศยัความตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคมฉบบัที 20 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวทิยคุมนาคม  พ.ศ. 2498  ขอ้ 14 อนุญาตใหข้า้ราชการจดัหาวิทยุคมนาคมส่วนตวัมาใช้
ในราชการของกระทรวง ทบวง กรม ซึงเป็นตน้สังกดัเพือประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ทีราชการของตน
ดงันนัจึงทาํใหค้รูระดบัประถมศึกษามีวทิยสืุอสารส่วนตวัใชใ้นราชการกนัมาก 

 ขอ้ดีของวิทยุสือสารไดแ้ก่ สามารถติดต่อไดท้นัทีทนัใด  เคลือนยา้ยไปไดทุ้กสถานที
ทุกสถานการณ์  เป็นเครืองบอกตาํแหน่ง เครืองนาํทางเพือสะดวกในการแจง้เหตุ ใช้ประสานงานได้
เป็นทีม  สามารถเชือมโยงโดยใช้ระบบเครือข่ายของวิทยุและเครือข่ายโทรศพัท์ได ้และใช้สนบัสนุน
ภารกิจอืน ๆ ไดโ้ดยทางออ้มในปัจจุบนัไดมี้การนาํวิทยุสือสารมาใช้ในระบบการศึกษาทางไกลดว้ย  
ดงันัน การใช้วิทยุสองทางในการให้คาํปรึกษาทางวิชาการเป็นวิธีการทีดีในการช่วยแก้ปัญหาของ
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การศึกษา ทาํให้ผูเ้รียนได้ติดต่อสนทนากบัผูส้อนได้โดยตรงสามารถซักถามปัญหาต่างๆ ได้ทาํให้
เกิญญดความเขา้ใจในเนือหาบทเรียนมากกวา่การศึกษาแบบทางเดียวและประหยดัเวลาในการศึกษา 
 เครือข่ายวิทยุสือสารในโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ  ในระดบัจงัหวดัมีแม่ข่ายอยูที่สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดั  ระดบัอาํเภอมีแม่ข่ายอยู่ที
สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ  ลูกข่ายซึงไดแ้ก่โรงเรียนต่างๆ ในสังกดัสามารถติดต่อกบัสํานกังาน
การประถมศึกษาอาํเภอไดโ้ดยตรงตามช่องความถีทีกาํหนด  ดงันนัวิทยุสือสารจึงน่าจะใชท้าํการนิเทศ
ทางไกลไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะเป็นการสือสารสองทางทีผูส่้งสารกบัผูรั้บสารโตต้อบกนัไดท้นัที 

 5.  หอกระจายข่าว สภาพทวัไปของหอกระจายข่าวนิยมสร้างเป็นหอสูงแลว้นาํลาํโพง
ไปติดตงัเพือให้กระจายเสียงไปไดร้ะยะไกล ต่อมาหอก็แปรสภาพเป็นเสาคลา้ย ๆ กนัเสารับส่งวิทย ุ 
ทวั ๆ ไปมากยิงขึน  บนยอดติดลาํโพงหลายตวัโดยทวัไปมี 4 ตวั  เพือให้ไดย้ินทวัทิศทางรอบบริเวณ
โรงเรียน  หอกระจายข่าวสามารถเขา้ถึงบุคลากรในโรงเรียนไดดี้จึงน่าเป็นช่องทางทีเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี  ทงันีตอ้งดาํเนินการกระจายเสียงให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและความสนใจของผูฟั้งอยา่งแทจ้ริง 

 

 การนิเทศทางไกลผ่านสืออเิลคทรอนิกส์  (Electronic Supervision : e - Supervision) 

   การนิเทศทางไกลผา่นสืออิเลคทรอนิกส์ (Electronic Supervision :   e - Supervision) คือ
กระบวนการในการให้คาํปรึกษาและสารสนเทศ ซึงเป็นการเรียนรู้ สะทอ้นความคิด และสร้าง
ความเขา้ใจ เพือการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ ดว้ยการติดต่อสือสารระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศ โดยยึดหลกัการของความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูล โดยการสร้างสภาพแวดล้อม
เสมือน (virtual environment) (ไพรวลัย ์วนัทนา,   ) 
   การนิเทศออนไลน์ (Online Supervision) เป็นการให้คาํปรึกษา ชีแนะ ช่วยเหลือ 
การติดต่อประสานงาน ระหวา่งศึกษานิเทศก์ ครู ผูบ้ริหาร และผูที้เกียวขอ้ง ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทงันีเพือให้เกิดการปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษาให้ก้าวหน้ายิง ๆ ขึนไป (ไพรวลัย  ์วนัทนา,  

 ) 
   วัตถุประสงค์ของ Electronic Supervision : e – Supervision (ไพรวลัย ์วนัทนา,  

 ) ไดก้าํหนดไวว้า่ 1) เพือการบนัทึกและแลกเปลียนประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (KM) 2) 

เพือการสะทอ้นความคิดในงานทีปฏิบติั (reflection) 3) เพือกาํหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ของ
ผูป้ฏิบติังาน 4) เพือคน้หาและสร้างความเชียวชาญในสังคมผูป้ฏิบติังาน (CoP) 5) เพือสร้างความ
ตระหนกัและการบงัคบัตนเองของผูป้ฏิบติังาน 6)  เพือป้องกนัความเหนือยหน่ายในการทาํงานและ
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การเรียนรู้ 7) เพือใหค้าํปรึกษาเพือพฒันาตามลกัษณะของวิชาชีพ 8) เพือช่วยให้มีความตระหนกัใน
ความสามารถและทกัษะทีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

   ประโยชน์ของ Electronic Supervision : e – Supervision  (ไพรวลัย ์วนัทนา,  
 )  ไดก้าํหนดไวว้า่ 1) มีความยืดหยุน่เกียวกบัสถานทีและเวลา 2) เป็นเครืองมือทีใชไ้ดท้งัใน

การให้คาํปรึกษา แนะนาํ ผึกสอนและการควบคุมการทาํงาน   3) เป็นเครืองอาํนวยความสะดวกใน
การติดต่อระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 4) ช่วยให้ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศสามารถอ่าน
ขอ้ความไดโ้ดยปราศจากปฏิกิริยาทางร่างกาย 5) ช่วยให้มีการสือสารเป็นการส่วนตวัในเวลาที
ตอ้งการ 6)เป็นเครืองมือในการพฒันาเอกสาร และผลงานทางวิชาการ  7) ประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 8) ประหยดัค่าใชจ่้ายในการพิมพต์รวจสอบเอกสาร 9) เป็นการบนัทึกและ
จดัเก็บขอ้มูล ต่าง ๆ ของผูเ้ขา้ร่วมโดยอตัโนมติั  10) มีความสะดวกในการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้มูล 11) ลดเวลาและโอกาสทีจะตอ้งมีการพบปะปรึกษากนัโดยตรง 

   ข้อเสียของ Electronic Supervision : e – Supervision (ไพรวลัย ์วนัทนา,   )  
ไดก้าํหนดไวว้า่  1) ปราศจากการแสดงความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วม 2) อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดใน
ขอ้ความทีไดอ่้าน 3) เกิดความไขวเ้ขวในปัญหาทีนาํเสนอ 4) การไม่ตอบสนองในทนัทีทนัใด 5) 

ปัญหาในระยะเริมตน้ ตอ้งการเวลาในการเรียนรู้เทคโนโลย ี

   ทรัพยากรและสิงจําเป็นสําหรับ Electronic Supervision : e – Supervision  

 ซึงไดก้าํหนดไวว้า่ 1)  เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (computer hardware) 2) โปรแกรม
ปฏิบติัการและโปรแกรมใชง้านดา้นต่าง ๆ (Software) 3) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network) 4) 

เครืองมือเพือการสือสารและการจดัการเนือหาทางอินเทอร์เน็ต (internet tools) เช่น Website , CMS 

, LMS , Webboard , Chat , e-Mail เป็นตน้ 5) บุคคลผูพ้ฒันาและดูแลระบบ 6) ความสามารถ
พืนฐานทางคอมพิวเตอร์และการใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูที้เขา้ร่วมการนิเทศ (ไพรวลัย ์วนัทนา,   )   
 

   สรุป  สําหรับกระบวนการนิเทศทีผูว้ิจยันํามาใช้ในการนิเทศติดตามผลการใช้
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
นี ไดน้าํการนิเทศ 2 แบบ ดว้ยกนัคือ 

   1.   การนิเทศติดตามโดยตรง โดยใชก้ารกาํกบัติดตาม (Monitoring) เพือผูว้ิจยัจะ
นิเทศผูเ้ข้าร่วมพฒันาเป็นรายบุคคลเพือนําผลทีได้จากการนิเทศแจ้งให้ครูเปลียนแปลงและ
พฒันาการเรียนการสอนรวมทงันาํผลไปเป็นส่วนหนึงในการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ดว้ย 
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   2. การนิเทศทางไกลผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  Electronic  Supervision  ที
ผูว้ิจยัจะดาํเนินการใช้ในการนิเทศติดตามตามโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนนี  ผูว้จิยัและครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมร่วมกนั
แลกเปลียนเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผูว้ิจยัไดใ้ห้ผลการนิเทศผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซึงช่องทางทีใชเ้ป็นเครือข่ายในการนิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในเวบ็ไซต ์ 
,www.surin3.net , ผ่ าน ช่องทาง เค รือข่ า ย เฟส บุ๊ ค ( Facebook)  ของผู ้วิ จัย คื อ
http://www.facebook.com/ritar.dee  สือสารผา่นทาง E-mail : sornortree@hotmail.com   การนิเทศ
ผา่นทางโทรศพัท ์และ ผา่นระบบ Line 

 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

การศึกษาผลงานวิจยัทังในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศเพือนํามาประกอบใน
การศึกษา มีดงันี 

 

งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการพฒันาโปรแกรมหรือการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม 
 

 อนันต์ พนันึก (2554 : - ) ได้วิจัยการพฒันาโปรแกรมและประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มเป้าหมายของการ
วิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมหนองคาย 
เขต  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ  คน ผลการวิจยัพบวา่ 1. โปรแกรมพฒันา
สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ประกอบด้วย  ส่วน ส่วนที  ความนํา ส่วนที  
รายละเอียดโปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ส่วนที  เครืองมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานในภาคสนาม และ ส่วนที 

 แนวทาง เงือนไข ตวัชีความสําเร็จในการนาํโปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐานไปใช้  . โปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานมีประสิทธิภาพ  เห็น
ไดจ้าก ) กลุ่มทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐานโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  ) หลงัการพฒันาตามโปรแกรมพฒันาสมรรถนะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานกลุ่มทดลอง มีความรู้และทกัษะตามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน มีการนาํความรู้ทกัษะใหม่สู่การปฏิบติั และผลงานทีเกิดจากการปฏิบติัหน้าทีสูงกว่า
ก่อนการพฒันาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ .   ) หลงัการพฒันาตามโปรแกรม



119 

 

พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานกลุ่มทดลอง มีความรู้ และทกัษะตามสมรรถนะ
ผูบ้ริหารตามสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผลงานทีเกิดจากการปฏิบติัหน้าทีสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   

 แขก มูลเดช (  : 147) ทีไดว้ิจยัและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เรืองการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ  ประการ คือ วตัถุประสงค์ เนือหาวิชา ประสบการณ์การ
เรียนและการประเมินผล   มีผลคะแนนการประเมนหลงัการอบรมสูงกวา่การอบรม และ ผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีผลความพึงพอใจในระดบัมาก 

 ปัญญา  แกล้วกล้า  (  : )ไดท้าํการวิจยัเรืองการพฒันาชุดฝึกอบรม เรือง
กระบวนการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผลการวิจยั พบวา่ ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 

. / .  ผลการเรียนรู้ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรมในระดบัเหมาะสม  
ดีมาก 

 ประสิทธิ  เรือนใหม่ (  : ) ไดท้าํการศึกษาเรืองการพฒันาครูเกียวกบัการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนมาบตะโกวิทยาคม จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ครูมีความรู้ 
ความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงไดดี้ขึน 

 ละดา  ดอนหงษา  (2531: ) ไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู  พบวา่  
คู่มือการอบรมการจดัการเรียนการสอน ทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีคุณภาพในระดบัมากทีสุด  
ตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางของผูเ้ขา้รับการอบรมระหว่างก่อนการอบรมกบัหลงัการอบรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ทีระดบั  .01  และผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินการอบรมอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น  คือ  ดา้นปัจจยัเบืองตน้  ดา้นหลกัสูตรการอบรม  และดา้นกระบวนการอบรม 
 อภิภู  สิทธิภูมิมงคล  (  : บทคดัยอ่)  ไดท้าํวิจยัเรือง  การพฒันาชุดฝึกอบรมการ
วิจัยในชันเรียน  เรืองการพัฒนาและการทดลองใช้นวตักรรมเพือพฒันาการเรียนการสอน 
ผลการวิจยั  พบว่า  ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมหน่วยทีหนึงมีประสิทธิภาพ . / .  และ
หน่วยทีสองมีประสิทธิภาพ . / .  ครูมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัศึกษาดว้ย ชุดฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ครูมีความคิดเห็นต่อชุด
ฝึกอบรมในระดบัดีมาก 

  ชีวนิ  จินดาโชติ  (  : บทคดัยอ่)  ทีทาํการวิจยัเรือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม 
เรืองการประเมินผลตามสภาพจริงสาํหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา พบวา่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา
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และผูที้เกียวขอ้งตอ้งการให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรมเรืองการประเมินตามสภาพจริงโดยเน้นการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ และครูมีความรู้ความเขา้ใจ เรืองการประเมินผลตามสภาพจริงโดยคะแนน
เฉลียหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ครูผูส้อนมี
ความคิดเห็นว่าเนือหาหลักสูตร และเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และครูมี
ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงอยูใ่นระดบัพอใช ้

 แลงคส์ตาฟ  (Langstaff ,1972 : 1566 – A ) ไดพ้ฒันาและประเมินชุดการสอนเพือ
การเรียนรู้ดว้ยตนเองสาํหรับการฝึกหดัครู โดยใชค้รูประจาํชนัและนกัศึกษา  จาํนวน  กลุ่ม เพือใช้
ในการทดลองหาประสิทธิภาพ  ผลการเปรียบเทียบการสอนทีใชสื้อแบบเดิมกนัการสอนแบบใชชุ้ด
เรียนรู้ด้วยตนเองทีใช้สือการสอนด้วย  พบว่าสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดผ้ลดีและส่งผลให้การ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของนกัศึกษาครูและครูประจาํการเปลียนแปลงในทางทีพฒันาดีขึน 

 เครพส์  (Krepps 1986 : 1293 – A ) ไดศึ้กษาผลการทดลองชุดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ต่อการตอบสนองของงานทีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของพนกังานทีเปลียนเป็นการปฏิบติัโดย
อตัโนมติั  เพือทดสอบปฏิกิริยาความรู้สึกของพนกังานทีมีต่องาน มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมในสถานทีต่างกนัทาํการทดลอง  ครัง จากผลการวจิยัพบวา่หลงัจากการ
ทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมการปฏิบติังานมีการวิเคราะห์สํารวจงานเพิมมากขึน ชีให้เห็นวา่ชุดฝึกอบรม
ทีสร้างขึนมีผลอย่างมากต่อการเปลียนแปลงของพนกังานดา้นความพอใจในการทาํงานทวัๆ ไป  
แรงกระตุน้ในการทาํงานและความพอใจในความมนัคงของงาน 

 คาร์เตอร์  (Carter  1998 : 6229 - B) ไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมแบบสัมภาษณ์ทางวีดีทศัน์
เพือฝึกทกัษะดา้นการสัมภาษณ์ของนกัศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น  กลุ่ม  
แยกกลุ่มทดลอง   กลุ่ม  และกลุ่มควบคุม    กลุ่ม  กลุ่มละประมาณ  -  คน  ใชว้ิธีการทดสอบ
หลงัการอบรม (Posttest) ผลการวจิยัพบวา่  นกัศึกษากลุ่มทดลองทีศึกษาดว้ยชุดฝึกอบรมทีสร้างขึน
มีทกัษะดา้นการสัมภาษณ์หลงัการอบรม   %  สูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้  % 

 สรุปจากการศึกษางานวจิยัเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมหรือการพฒันาหลกัสูตร 

 ฝึกอบรมนัน การพัฒนาโปรแกรมหรือการพัฒนาหลักสูตรนันต้องดําเนินการพัฒนาตาม
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ องคป์ระกอบของหลกัสูตรหรือโปรแกรมตอ้งครบ จึง
สามารถทาํให้การประเมินคุณภาพของโปรแกรมเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดสําหรับการพฒันา
หลกัสูตรหรือโปรแกรมเกียวกบัการอบรมนนัควรมีการทดสอบความรู้ผูเ้ขา้รับการอบรมก่อนและ
หลงัการอบรมเพือศึกษาผลการพฒันาโปรแกรมรวมทงัตอ้งมีการจดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจ
หรือความคิดเห็นของผูเ้ข้ารับการอบรมด้วยเพือนําผลทีได้ไปใช้ในการประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตรหรือโปรแกรม 
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 งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัครูด้านการวดัและประเมินผล 
 

 ชยัฤทธิ ศิลาเดช (2540 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัทดลองจดัการใช้แฟ้มผลงานในการ
ประเมินผลการเรียนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนแคทรายวทิยา จงัหวดัราชบุรี ในปี พ.ศ. 2539 ผลการทดลองพบวา่ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ และความกา้วหนา้ในการใชภ้าษาองักฤษในทกัษะทงัสี คือ ทกัษะการฟัง  ทกัษะการ
พูด  ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน ของผูเ้รียนกลุ่มทีใช้แฟ้มผลงาน ในการจดัการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับค่อนข้างดี  คือ ช่วยพัฒนา 
ความสามารถทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนและความกระตือรือร้นทีจะฝึกทกัษะทางการเรียน  
โดยเฉพาะอยา่งยิงดา้นแรงจูงใจทางการเรียน ผูเ้รียนมีความสนใจในการฝึกทกัษะทางภาษามีอตัรา
ความกา้วหนา้ทีสูงกวา่ดา้นอืน ๆ และแสดงแนวโนม้การมีพฒันาการสูงขึนต่อไปในอนาคตในดา้น
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียน  พบว่า  ครูใช้การอธิบายน้อยลงมีการอภิปรายร่วมกนัมากขึน 
ผูเ้รียนถามคาํถามครูมากขึน ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียน สนุกสนานร่าเริง ในดา้นเนือหาของแฟ้ม
ผลงาน อยูใ่นระดบัมาก  คือ เนือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของแฟ้มผลงานมากทีสุด  และ
พบว่า ด้านการมีความหมายต่อผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก โดยพิจารณาจากตวับ่งชีย่อยคือ ทาํให้เกิด
ความร่วมมือทางการเรียน  สร้างแรงจูงใจในการเรียน ทาํให้เกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน
และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

 โชติมา หนูพริก (  : 206 -215) ไดว้ิจยัเรืองการพฒันาระบบการประเมินการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ผลการวิจยัสรุปไดด้งันีคือ ระบบ
การประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทีพฒันาประกอบดว้ย  องคป์ระกอบคือ )ดา้นตวัป้อน 

)ดา้นกระบวนการ : การออกแบบการเรียนรู้ )ดา้นผลผลิต : การประเมินเพือการเรียนรู้   )ดา้น
ผลลัพท์ ได้แก่ ครูมีความรู้ ทักษะและความคิดเห็นต่อระบบการประเมินการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และ )ดา้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการกาํกบัติดตาม ผลการทดลองใช ้พบวา่ ครูมีความรู้ ทกัษะ
และความคิดเห็นต่อระบบประเมินการเรียนการสอนทีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั และการประเมินเพือ
การเรียนรู้โดยมีคะแนนพฒันาการเป็นร้อยละ .  มีทกัษะในการประเมิน การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  และมีความคิดเห็นทีดีต่อระบบการประเมินการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ผลการประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบวา่ ครูและนกัเรียนมี
ความคิดเห็นว่าระบบการประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทีพฒันาขึนมีความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได ้ ความสมเหตุสมผล และความถูกตอ้งแม่นยาํ ช่วยใหค้รูมีการปรับปรุงกระบวนการ
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วดัและประเมินผลใหมี้ความชดัเจน เป็นทียอมรับ และสามารถนาํไปประเมินไดอ้ยา่งยุติธรรม และ
ช่วยใหค้รู นกัเรียนมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองไดต้รงตามเป้าหมาย 

 สมชาย  มิงมิตร (2539: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการประเมินจากแฟ้มสะสมงานทีมีต่อ       
ผลสัมฤทธิทางการเรียนในวชิาภาษาไทยของผูเ้รียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 5 จาํนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่ม
ควบคุม 20  คน ผลการวิจยั พบว่า  ผูเ้รียนทีได้รับการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนสูงกวา่ผูเ้รียนทีไดรั้บการประเมินผลแบบเดิม 

 สุทธิชา  กุ๋ ยฉนวน (2541: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาโดยใช้การสอนเชิงสหวิทยาการทีประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานกบัการสอนปกติ                
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ศึกษาคือผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 1 จาํนวน 2 ห้องเรียน       
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน  และกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน ผลการศึกษา พบวา่ 1) ผูเ้รียนกลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนดา้นพุทธิพิสัย   จิตพิสัย ทกัษะพิสัยและคะแนนความกา้วหนา้ใน
การเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และ 2) ผูเ้รียนทงัสองกลุ่มมีความ
คิดเห็นทีดีต่อการทาํงานกลุ่ม  และต่อการเรียนการสอนของกลุ่มตนเอง 

 ศุภณรรฎฐ์  บุญซ้อน (2541: บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวชิางานเกษตรพืนฐานของผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการ       
ซึงการประเมินผลการเรียนดว้ยแฟ้มสะสมงานกบัวธีิการสอนแบบบรรยาย(ปกติ) กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ศึกษาคือ  ผูเ้รียนชนัประถมศึกษาปีที 6 จาํนวน  28 คน ทีแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
จาํนวนกลุ่มละ 14 คน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิหลงัเรียน และคะแนนความกา้วหน้า
ของผูเ้รียนทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ศรัทธา  เหมือนถนอม  (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยั เรืองผลสัมฤทธิทางการ
เรียนรู้ และความพึงพอใจของครูทีมีต่อชุดฝึกทกัษะการวิจยัในชนัเรียนโดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น
ครูผูส้อนโรงเรียนบา้นหินเหล็กไฟ จาํนวน 14  คน  ผลการวจิยั พบวา่คะแนนทดสอบก่อนและหลงั
ฝึกอบรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคะแนนหลงั
ฝึกอบรม  สูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  และชุดฝึกอบรม เพือพฒันาความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน
ของครูผูส้อน มีประสิทธิภาพเท่ากบั  97.04/87.86  สูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนด คือ  80/80  ครูมีความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรมในระดบัมาก  

 โธมสั (Thomas.1994 : Abstract) ไดศึ้กษาการรับรู้ของครูผูส้อนในกระบวนการ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยในการศึกษาได้สํารวจการเปลียนแปลงทงัในดา้นทฤษฎีและการ
ปฏิบติัของครูผูส้อนทีเป็นผลจากการใช้การประเมินผลตามสภาพจริงในห้องเรียนผลจากการวิจยั 
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พบว่า  ครูผูส้อนเกิดการรับรู้และมีการเปลียนแปลงความสัมพนัธ์ โดยเฉพาะให้อาํนาจหรือให้
อิสระ  ในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน  มีความรู้ในตวัผูเ้รียนอยา่งลึกซึง กล่าวคือ  รู้ถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  ครูเปลียนแปลงความเชือเกียวกบัความรู้ของตนเองครูไดอ้ธิบายถึงเงือนไขทีสนบัสนุนให้
เกิดการเปลียนแปลงเหล่านีคือการประเมินผลเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีช่วยให้ครูไดรู้้จกัผูเ้รียนของ
ตนเป็นรายบุคคล  และจากหลกัฐานทีแสดงถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนช่วยทาํให้ครูรู้สึกเชือมนัใน
ความเชียวชาญของตนเอง  เพราะมีส่วนสําคญัทีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนคน้พบขอ้ความรู้ด้วยตนเอง 
และครูผูส้อนมีความเชือวา่ไดเ้รียนรู้เกียวกบัตนเองมากขึนเช่นเดียวกบัผูเ้รียน 

แพกตนั (Paxton .1996 : Abstract)  ศึกษากรณีศึกษาในการแนะนาํการประเมินผลตาม
สภาพจริงในสถานศึกษาระดับจงัหวดั ระดับครูผูส้อนและระดับห้องเรียนโดยใช้การวิจยัเชิง
คุณภาพในการศึกษาไดศึ้กษาในประเด็นต่อไปนี 1) วิธีบริหารจดัการในการแนะนาํการประเมินผล
ตามสภาพจริงให้แก่โรงเรียนในระดบัจงัหวดั 2)  ศึกษาเจตคติของครูทีมีต่อการประเมินผลตาม
สภาพจริงในห้องเรียน และความคิดเห็นของครูทีมีต่อการใช้การประเมินผลเป็นเครืองมือหนึง
สําหรับการปฏิรูปเกียวกบัการศึกษาและประเมินผลตามสภาพจริง ไดรั้บการเสนอวา่เป็นวิธีการที
เหมาะสมในการทดสอบความรู้ และทกัษะทีจาํเป็นสําหรับอนาคต  ผลการวิจยั พบวา่ ยงัมีประเด็น
ทีถกเถียงเกียวกบัการประเมินตามสภาพจริงในสถานศึกษาในเรืองเกียวกบัการไม่มีเวลาในการ
ประเมินปัญหาการสือสารระหว่างครู ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูเ้รียน ผูป้กครอง และการได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน 

 ไซมอน (Simon. 1982: Abstract )  ไดศึ้กษาบทบาทของการประเมินผลตามสภาพ
จริงในการประเมินการคิดวิจารณญาณ  ในการวิจยัครังนีใช้การประเมินผลตามสภาพจริงในการ
ตรวจสอบการคิดวจิารณญาณ โดยไดแ้บ่งเป็น 3 ประเภท  คือ 1) การประเมินเชิงธรรมชาติซึงครูใช้
การรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการคิดของผูเ้รียนระหวา่งในเวลาปกติ  2) การประเมินการปฏิบติัสิงที
ผูเ้รียนถูกคาดหวงัให้ปฏิบติัภาระงานทีมีความซบัซ้อน 3) การประเมินแฟ้มสะสมงาน ซึงเป็นการ
รวบรวมงานของผูเ้รียนทีใชเ้พือแสดงถึงความสามารถของผูเ้รียน 

 สรุปจากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียนนนัสรุป 

พฒันาครูในดา้น  องค์ความรู้ทีครูตอ้งรู้  วิธีการประเมินผูเ้รียนทีครูตอ้งใช้  เครืองมือทีครูตอ้งใช้ 
การสร้างวดัและประเมินผลทีครูต้องนําไปใช้ในการวดัและประเมินนักเรียนต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานตวัชีวดัรวมทงัการประเมินควบคู่กบัการเรียนการสอนปกติและตอ้งดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานและตวัชีวดัทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรทีครูนาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงจะสามารถพฒันานกัเรียนไดต้รงตามศกัยภาพของนกัเรียนได้ 
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งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการนิเทศ 
 

 วราภรณ์ แสงพลสิทธิ  (2554 : 42)  ไดท้าํการวิจยัเรืองความตอ้งการการนิเทศการ
สอนของครูเครือข่ายโรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม  ผลการวิจยัพบว่า ครู มีความตอ้งการนิเทศ
ในภาพรวม เกียวกบั  ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล
ตามหลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก
ทุกฝ่าย นอกจากนนัผูบ้ริหารและครูควรร่วมกนัวิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลกัสูตรเพือหา
แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนรวมทงัครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้
ตรงตามหลกัสูตร โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ฝึกให้นกัเรียนมี
ทกัษะรู้จดัคิดวิเคราะห์ และนาํความรู้ทีไดไ้ปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งในชีวิตประจาํวนั สิงสําคญัทีจะ
สามารถทาํให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดอ้ยา่งดี คือ การใชสื้อการสอนของครูที
เหมาะสมกบัเนือหาและวยัของผูเ้รียน โดยเฉพาะสือทางเทคโนโลยี รวมทงัการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน  ดงันนั โรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาบุคลากรอยา่งสมาํเสมอและต่อเนืองโดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การจดัอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือพฒันาสมรรถนะครู
ในดา้นความรู้ ความสามารถ และนาํความรู้เหล่านนักลบัมาถ่ายทอดและจดักิจกรรมการเรียการ
สอนใหแ้ก่นกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 มยุรี  เรืองเดช (2542 : 83 - 84) ไดศึ้กษาปัญหาการจดัการนิเทศทางไกลตามทรรศนะ
ของศึกษานิเทศก ์สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผนการ
นิเทศทางไกล โครงสร้างการนิเทศทางไกล  คุณสมบัติของสือทางไกล ความพร้อมในการนิเทศ
ทางไกล  กระบวนการนิเทศทางไกลและการประเมินผลการนิเทศทางไกล จากการวิจัยพบว่า  
ศึกษานิเทศก์มีปัญหาในการจดัการนิเทศทางไกลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัจากปัญหา
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความพร้อมในการนิเทศทางไกลกระบวนการนิเทศทางไกล คุณสมบติัของสือ
ทางไกล โครงสร้างการนิเทศทางไกล  การประเมินผลการนิเทศทางไกล และการวางแผนการนิเทศ
ทางไกล ตามลาํดบั 

 บอสสันส์  (Bossons. 1989 : 61)  ไดท้าํการศึกษาการจดัการอบรมวชิาการจดัการดว้ยชุด
การสอนทางไกลกนันักศึกษาผูใ้หญ่ทีมีงานทาํ โดยให้ทาํการศึกษาระหว่างการทาํงานในตาํแหน่ง
ผูจ้ดัการเป็นเวลา 100 ชัวโมง  ผลการศึกษาพบว่า  มีความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคล
รูปแบบการเรียนการสอนและความสําเร็จในการศึกษาทางไกล ซึง บอสสันส์  ไดแ้นะนาํวา่ ถา้จะให้
การอบรมทางไกลไดผ้ลดี  ควรใหค้าํแนะนาํและอาํนวยความสะดวกในการใชสื้อทีประกอบในชุดการ
อบรมทางไกลแก่ผูเ้รียนให้กวา้งขวางเท่าทีจะทาํได ้ ซึงสอดคลอ้งกบั บุญชู องัสวสัดิ (2536 : 107 - 
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108)  ทีพบวา่ครูก่อนประถมศึกษาทีไดรั้บการนิเทศทางไกลดว้ยชุดฝึกอบรมดว้ยตนเองจะมีวิธีการจดั
กิจกรรมในวงกลมไดดี้ขึนอยา่งเด่นชดั จรัญ จากยางโทน (2536 : 49) ไดศึ้กษาปัญหาการนิเทศทางไกล
ตามทรรศนะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์  พบวา่  ผูบ้ริหารและครูวิชาการโรงเรียนมีทรรศนะเกียวกบัปัญหาการ
นิเทศทางไกลเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  คือ ความพร้อมในการรับสารการนิเทศทางไกล  
กระบวนการนิเทศทางไกล  ประเภทของสือทางไกล  คุณสมบติัของสือทางไกลและโครงสร้างการ
นิเทศทางไกล     

 สรุปจากการศึกษางานวิจยัเกียวกบัการนิเทศนนัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการ
นิเทศ  เทคนิควิธีการนิเทศ ทีตอ้งใช้ตอ้งเหมาะสมกบัการทีจะนิเทศครูให้ได้ประสบผล  สําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายในการพฒันาครูนนัจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งดาํเนินการทงัการนิเทศเป็นทางตรง   เป็นรายบุคคล 
และควรมีการนิเทศทางไกลผา่นเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัดาํเนินการพฒันาโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งเกียวกบัการ
พฒันาหลกัสูตรเป็นหลกัในการพฒันาโปรแกรม โดยใช้แนวคิดแนวคิดเกียวกบัการออกแบบการ
วจิยัและพฒันาโปรแกรม แนวคิดเกียวกบัสมรรถนะ  สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู แนวคิดเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรหรือโปรแกรม แนวคิดเกียวกบัการ
ฝึกอบรม แนวคิดเกียวกบัการวดัและประเมินผล  แนวคิดการนิเทศและกระบวนการนิเทศทางไกล
ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือนาํมาเป็นกรอบในการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ดงักรอบแนวคิดทฤษฎีทีได้
นาํเสนอในบทที 1 หนา้ที 8 



 

บทท ี  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัและพฒันาเรืองโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 2) เพือศึกษาผลการ
ใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขนัตอนการวจิยัและพฒันา  4 ขนัตอน  ตามลาํดบั ดงันี 

  ขนัตอนที    การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครู
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนและมาตรฐานวชิาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผล 
  ขนัตอนที    การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน   ประกอบดว้ย กระบวนการพฒันา 4  ขนั คือ 

     2.1    ขนัเตรียมการ 

     2.2    ขนัการยกร่างโปรแกรม 

     2.3    ขนัการประเมินโปรแกรม 

     2.4    ขนัการปรับปรุงโปรแกรม 
   ขนัตอนที  การทดลองใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขัน
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนและการนิเทศ ติดตาม โดยดาํเนินการ  2  ระยะ  คือ  
           3.1 ระยะทดลองใช้กบักลุ่มนาํร่อง และการนิเทศติดตามโดยตรงและนิเทศ
ทางไกลผา่นระบบอิเลคทรอนิกส์ 
           3.2 ระยะทดลองใช้กบักลุ่มทดลองใช้จริง และการนิเทศติดตามการนิเทศ
ติดตามโดยตรงและนิเทศทางไกลผา่นระบบอิเลคทรอนิกส์       
     ขันตอนที     การปรับปรุงโปรแกรม   เป็นการปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชันเรียนโดยใช้ขอ้มูลการ
ประเมินผลตาม การทดลองใช้โปรแกรม และผลทีได้จากการนิแทศติดตามแล้วนําผลทีได้มา
ปรับปรุงโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน 
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 การดาํเนินการวิจยัแต่ละขนัตอนผูว้ิจยัได้จาํแนกรายละเอียดการดาํเนินการในแต่ละ
ขันตอน ลักษณะการดําเนินงานแต่ละขันตอน วิธีการศึกษาคําตอบแต่ละขันตอนตลอดจน
แหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาวจิยัโดยรายละเอียดแต่ขนัตอนการวจิยัและพฒันา มีดงันี 

 
ขนัตอนท ี1  การศึกษาข้อมูลพนืฐาน แนวคิด ทฤษฎ ีความต้องการจําเป็นสําหรับการพฒันา 

โปรแกรม 

 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการจาํเป็นสาํหรับการพฒันาโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนโดยมีรายละเอียด
ดงันี 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพือศึกษาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 2. เพือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 
 3. เพือศึกษาวธีิการพฒันาครู 

 4. เพือศึกษาการพฒันาโปรแกรมพฒันาครู 

วธีิดําเนินการ   

 ผูว้ิจยัมีวิธีการ  ขนัตอน คือ  การศึกษาเอกสาร และการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นการ
พฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  จากบุคคลทีเกียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียด
ดงันี 

 ขันที 1. การศึกษาเอกสาร   เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพือตอบวตัถุประสงคท์งั 4  ขอ้ของ
ขนัตอนที 1  เกียวกบัการศึกษาขอ้งมูลพืนฐานความตอ้งการจาํเป็นสําหรับการพฒันาโปรแกรมโดย
ไดศึ้กษาดงันี    
  1.การกาํหนดขอบข่ายของการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง ประกอบดว้ย  1) แนวคิดทฤษฎี
เกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรหรือการพฒันาโปรแกรม   ) ความรู้เกียวกบัสมรรถนะครู ) ความรู้
เกียวกบัการพฒันาครู ) แนวคิดและความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผล  ) ความรู้เกียวกบัการ
นิเทศ ) ศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

 2. สังเคราะห์เอกสาร สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ขนัตอนในการพฒันาโปรแกรม
และองคป์ระกอบของโปรแกรม 



128 

 

 แหล่งข้อมูล  เอกสารหลกัฐานชนัตน้ (primary Source) ไดแ้ก่หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศกัราช  และเอกสารชนัรอง (Secondary Source) ไดแ้ก่ วารสาร หนงัสือ ตาํรา 
บทความและวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้งกบัการวดัและประเมิน ผล  หรือการพฒันาโปรแกรมหรือการ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครู  
 เครืองมือ   แบบบนัทึกเอกสาร    
 สําหรับการสร้างและพฒันาเครืองมือ โดยผ่านผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือทีเป็น
แบบบนัทึกมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งทีใชใ้นการบนัทึกเอกสาร 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชว้เิคราะห์เนือหา  (content  Analusis) 
 ขันตอนที 2 การศึกษาความต้องการจําเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและ

ประเมินผลในชันเรียนจากบุคคลทเีกยีวข้อง 

  ผูว้ิจยัได้ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาครูดา้นการวดัและประเมินผลในชัน
เรียนโดยการสัมภาษณ์จากบุคคล โดยมีรายละเอียดในการศึกษาคือ 

วตัถุประสงค์    
  1.  เพือศึกษาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

  2. เพือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 
  3. เพือศึกษาวธีิการพฒันาครู 

  4. เพือศึกษาการพฒันาโปรแกรมพฒันาครู 

วธีิดําเนินการ  

 การดาํเนินการศึกษาความจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลทีเกียวขอ้ง ดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เกียวกบั สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน   ความตอ้งการจาํเป็นของ
ครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  วธีิการพฒันาครู และการ
พฒันาโปรแกรมพฒันาครู 
 กลุ่มเป้าหมาย   

 ในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ทีใช้ในการสัมภาษณ์นีเพือให้ได้ข้อมูลทีตรงประเด็น 
ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) จาํนวน    คน 
เป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัพร้อมทีจะให้ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
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พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนเป็นอยา่งดี โดยมีการกาํหนดสัดส่วนกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ในการสัมภาษณ์  ดงัรายละเอียด ต่อไปนีคือ 

 1. ครูผูส้อนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานทีสอนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จาํนวน  15 คน 

  2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

จาํนวน  5  คน 

  3. ศึกษานิเทศกส์าํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาํนวน 7 คน 

 4. ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 จาํนวน  1  คน 

 5. หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาบุคลากร สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 จาํนวน  1  คน 

 6.นกัพฒันาทรัพยากรบุคคล  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จาํนวน  1 คน 

 เครืองมือทใีช้เกบ็ข้อมูล  คือ  แบบสัมภาษณ์   
  ผูว้ิจยัมีวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์เพือนําไปเก็บข้อมูลนําเป็นข้อมูลพืนฐานในการ
พฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผล 
ดงันี 
  1. วิเคราะห์สิงทีคาดหวงั กบัสภาพทีเป็นจริง เกียวกบัการพฒันาครู ดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนตามมาตรฐานวชิาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผล 

  2. ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการสัมภาษณ์บุคคลจากเอกสารและตาํรา 
  3. สร้างเครืองมือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี 

   ตอนที 1  ขอ้คาํถามเกียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์
ไดแ้ก่ ชือ-นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหน้าทีในปัจจุบนั ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน  
   ตอนที 2  ขอ้คาํถามเกียวกบัแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกบัความตอ้งการ
จาํเป็น เกียวกบัการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน 
  4. ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือการสัมภาษณ์ โดยผูเ้ชียวชาญประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญ
ด้านการพัฒนาบุคลากร  ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม  ผู้เชียวชาญด้านการวดัและ
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ประเมินผล  ผูเ้ชียวชาญด้านการนิเทศการเรียนการสอน  ผูเ้ชียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดา้นละ  1  คน ดว้ยการประเมินดชันีความสอดคลอ้ง กบัจุดประสงค์ (IOC) มีเกณฑ์การประเมิน
ดงันี 

     เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 

     ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน  0 

      เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

    การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Object Congruence : IOC) ตามสูตร (พวงรัตน์ ทวรัีตน์ 2543 : 117) 
  

    ใชสู้ตร       N
RIOC

 
 

     IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้ง 

     R  คือ คะแนนการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ 

     R  คือ ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ 

     N  คือ จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

    นาํขอ้มูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้ง IOC  อยูใ่นระหวา่ง . - 1.00 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามแบบบนัทึกของเครืองมือการสัมภาษณ์ที
ผูว้จิยัสร้างขึน โดยมีขนัตอนการสัมภาษณ์ 

  1. ผูว้จิยักาํหนดวนั เวลา ทีจะสัมภาษณ์และแจง้ใหผู้ที้ไปสัมภาษณ์ทราบล่วงหนา้ 
  2. ผูว้จิยัดาํเนินการสัมภาษณ์ โดยการแนะนาํตนเองพร้อมบอกถึงวตัถุประสงคก์ารเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามประเด็นทีกาํหนด  คือ   สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
ความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน.

วธีิการพฒันาครู และ การพฒันาโปรแกรมพฒันาครู 

   การวเิคราะห์ข้อมูล   การพรรณนาความ( Content Analysis) 
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   จากขนัตอนที  1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็น 

สาํหรับการพฒันาโปรแกรม   สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพที 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 10 การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะ 

                     ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นวดัและประเมินผลในชนัเรียน  
 
 จากการดาํเนินการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นการพฒันา
สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล สามารถสรุปรายละเอียดวธีิการดาํเนินงานตามขนัตอนที 1 

ไดด้งัตารางที 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร 

ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นจากแหล่งขอ้มูลบุคคล 

 ข้อมูลพนืฐานแนวคิดทฤษฏี ความต้องการจําเป็น เกยีวกบั 

 1. สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 2. ความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

 3. วธีิการพฒันาครู 

 4. การพฒันาโปรแกรมพฒันาครู 
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ตารางที 11  แสดงวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี  
                  ความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นวดัและ 

                 ประเมินผลในชนัเรียน  

วตัถุประสงค์ 
วธีิดาํเนิน

การ 
แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 

 

เครืองมอื 

 

ผลทไีด้รับ 

1. เพือศึกษาสมรรถนะ
ครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

 

2. เพือศึกษาความ
ตอ้งการจาํเป็นของครู
เกียวกบัการพฒันา
สมรรถนะดา้นการวดั
และประเมินผลในชนั
เรียน 

 

3. เพือศึกษาวธีิการ
พฒันาครู 

 

 

4.เพือศึกษาการพฒันา
โปรแกรมพฒันาครู 

-ศึกษา
เอกสาร 

 

 

-สมั 

ภาษณ์ 

บุคคลที
เกียวขอ้ง 

 

 

 

-ศึกษา
เอกสาร 

 

 

-ศึกษา
เอกสาร 

-เอกสาร ตาํรา  
งานวจิยัที
เกียวขอ้งกบั 

-การพฒันา
โปรแกรม 

-วธีิการพฒันา
สมรรถนะครู 

-ความรู้เกียวกบั
การวดัและ
ประเมินผล 

 

 -ความรู้
เกียวกบัการ
นิเทศการเรียน
การสอน 

--ครู -ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

-ศึกษานิเทศก ์
-ผูอ้าํนวยการ
กลุ่มบริหาร
บุคคล 

-หวัหนา้งาน
กลุ่มพฒันา
บุคลากร 

-แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

 

-แบบ
สมัภาษณ์ 

 

 

 

 

 

-แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

 

-แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

1. สมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

2.  ความตอ้งการพฒันา
สมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

3.  วธีิการพฒันาสมรรถนะ
ครู 

4.  วธีิการพฒันาโปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะครูดา้น
การวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน 
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ขนัตอนท ี2   การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ดงัมีรายละเอียดในการพฒันาโปรแกรมดงัต่อไปนี 

วตัถุประสงค์ 

 เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศีกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ 

ประเมินผลในชนัเรียน 

 วธีิดําเนินการ 

   ผูว้ิจยัมีวิธีการดาํเนินการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา     
ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลชนัเรียน 4 ขนัตอน ดงันีคือ  1) ขนัเตรียมการ  2) ขนัการยก
ร่างโปรแกรม 3) ขนัการประเมินโปรแกรม  และ 4) ขนัการปรับปรุงโปรแกรม 

      โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินการพฒันาในแต่ละขนัดงัต่อไปนี 

  1. ขนัเตรียมการ   

  ในขนัเตรียมการนีผูว้จิยัไดด้าํเนินการเตรียมพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ดว้ยตวัผูว้ิจยัเอง โดยมีการขนั
เตรียมการ ดงันี    

    1.1  วิเคราะห์ขอ้มูลทีได้มาจากการสังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งเอกสารและ
ขอ้มูลบุคคลเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมและแนวทางการพฒันาโปรแกรมซึงเป็นผลทีได้จาก
ขนัตอนที 1  การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นวดัและประเมินผลในชนัเรียน  
    1.2. นาํขอ้มูลมาร่างองคป์ระกอบโปรแกรมพฒันาและสมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

    1.3  จดัเตรียมสืออุปกรณ์ทีจาํเป็นต่อการจดัทาํโครงร่างโปรแกรม ประกอบดว้ย 
กระดาษ  เครืองปรินท ์ เครืองคอมพิวเตอร์ วสุัดและอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นตอ้งใชใ้น
การจดัทาํโครงร่างโปรแกรม 

    1.4  เตรียมการวางแผนเกียวกบัระยะเวลาในการสร้าง พฒันา และการใช้
เครืองมือในการเก็บขอ้มูล การเตรียมการเพือติดต่อประสานงานกบัผูที้เกียวขอ้ง 
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  2.  ขันยกร่างโปรแกรม สําหรับขนัยกร่างโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐาน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการในขนัตอนการยกร่างโปรแกรม ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

    2.1  การยกร่างโปรแกรม 

       จากการสรุปในขนัเตรียมการผูว้จิยัไดย้กร่างโปรแกรม ได ้  6  องคป์ระกอบ
ดงัมีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี 

      2.1.1 หลักการของโปรแกรม ซึงเป็นส่วนทีได้กล่าวถึงความเป็นมา    
หลกัการและเหตุผล  ความสาํคญั ของโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

      2.1.2  จุดหมายของโปรแกรม  เป็นส่วนทีกล่าวถึงจุดหมายของโปรแกรมวา่
ครูทีเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมแลว้ตอ้งบรรลุตามจุดหมายทีโปรแกรมไดก้าํหนดไว ้

      2.1.3  สมรรถนะทีตอ้งการให้เกิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรมในส่วนนี
จะกล่าวถึงสมรรนะด้านการวดัและประเมินผลของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

         2.1.4 สาระทีใช้ในการพฒันาจะกล่าวถึงเนือหาสาระทีจะบรรจุไวใ้น
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขึนพืนฐานด้านการว ัดและประเมินผล  
ประกอบด้วย  ความรู้เกียวกบัสรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
ความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียนตามหลกัสูตร ความรู้เกียวกบัการสร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน ตามหลกัสูตร ความรู้เกียวกบัการนิเทศการเรียนการสอน  
ซึงจะมีทงัส่วนทีเป็นภาคทฤษฎีและภาคลงมือปฏิบติัจริง 

     2.1.5  กิจกรรมการพฒันา ในส่วนนีจะกล่าวถึงกิจกรรมทีใชใ้นการพฒันาครู
ตามโปรแกรม ซึงจะเป็นการรับฟังการบรรยาย การปฏิบติังานกลุ่ม การปฏิบติังานเดียว นาํไปใช้
จริงในหอ้งเรียน  และกิจกรรมการนิเทศติดตาม 
     2.1.6  แนวทางการประเมินตามโปรแกรม จะเป็นส่วนทีกล่าวถึงเกณฑ์การ
ประเมินผลผูเ้ขา้รับการพฒันาวา่ผา่นเกณฑก์ารพฒันาสมรรถนะตามโปรแกรม  
   2.2  การยกร่างเครืองมือประกอบโปรแกรม 
        การยกร่างเอกสารและเครืองมือประกอบการใชโ้ปรแกรม  เป็นการยกร่าง
เพือสร้างและพฒันาเอกสารและเครืองมือประกอบการใชโ้ปรแกรมเพือประเมินคุณภาพโปรแกรม
ในขนัตอนการทดลองใช ้ ไดแ้ก่  
                                       . .  คู่มือโปรแกรม       
      .. .  คู่มือประเมินคุณภาพโปรแกรม  ประกอบดว้ย 
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    ชุดที    แบบประเมินสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน  
ประกอบดว้ย  1 ) แบบทดสอบ  คือ แบบทดสอบก่อน –หลงัการอบรม  2)  แบบประเมินทกัษะการ
สร้างและพฒันาเครืองมือวดัแลประเมินผล  ประกอบดว้ย   แบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันา
เครืองมือในระหวา่งการอบรมพฒันา   และ  แบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือใน
ระหวา่งการนิเทศติดตาม   3) แบบประเมินตนเองของครูเกียวกบัความสามารถในการเลือกใช้
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน   
     ชุดที 2  แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 

     ชุดที 3  แบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการพฒันาโปรแกรม  ประกอบดว้ย  
1)แบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคของครูทีเขา้ร่วมโปรแกรม  และ 2) แบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคของ
ผูพ้ฒันาโปรแกรม       
  ในการสร้างเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมการพฒันาครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐานในแต่ละประเภท ในชุดที ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์และบูรณาการแนวการสร้างเครืองมือ
ประเมินการพฒันาวิชาชีพของ Guskey (2000) มาเป็นแนวในการออกแบบเครืองมือเพือวดัตวัแปร
และเก็บรวบรวมขอ้มูล และในการออกแบบเครืองมือแบบประเมินคุณภาพโปรแกรมแต่ละประเภท 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเด็นทีจะตอ้งนามาพิจารณาในการสร้างเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรม
ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั 5 ประเด็น ดงันี คือ 1) ตวัชีวดัทีจะวดัคืออะไร 2) ขอ้คาํถามในการวดัมี
ลกัษณะอยา่งไร 3) เครืองมือเก็บขอ้มูลคืออะไร และ 4) แหล่งขอ้มูลคือใคร และ 5) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเมือใด  ดงัรายละเอียดในตารางที 12 

 

ตารางที 12  แนวทางการออกแบบเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบั 

                     การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

สิงที

ประเมิน 

ตัวชีวดัที

ต้องการ

วดัคือ

อะไร 

ลกัษณะข้อคําถามใน

การวดัหรือเกณฑ์การ

ประเมินเป็นอย่างไร 

เครืองมือเกบ็

ข้อมูลคือ

อะไร 

แหล่งข้อมูล

คือใคร 

เกบ็รวบรวม

ข้อมูลเมือใด 

)สมรรถ- 

นะ ครู
เกียวกบั
ความรู้
ดา้นการ 

1) ความรู้ 
ความ
เขา้ใจ 

1 ครูมีความรู้เกียวกบั
สมรรถนะหรือไม่ 
2) ครูความรู้เกียวกบั
สมรรถนะเพียงใด 

แบบทดสอบ 

Pretest-

posttest 

1) กลุ่มนาํ
ร่อง 

2) กลุ่ม
ทดลอง 

ก่อนและหลงั
การทดลอง
ใชโ้ปรแกรม 
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ตารางที 12  แนวทางการออกแบบเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบั 

 การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน (ต่อ) 
สิงที

ประเมิน 

ตัวชีวดัที

ต้องการวดั

คืออะไร 

ลกัษณะข้อคําถามใน

การวดัหรือเกณฑ์การ

ประเมินเป็นอย่างไร 

เครืองมือเกบ็

ข้อมูลคือ

อะไร 

แหล่งข้อมูล

คือใคร 

เกบ็รวบรวม

ข้อมูลเมือใด 

วดัและ
ประเมินผล 

 

 

2) ทกัษะ
การสร้าง
และพฒันา
เครืองมือ
วดัและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

3) ความ 

สามารถใน
การใช้
เครืองมือ
วดัและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

2) สร้าง
และพฒันา
เครืองมือ
การวดัและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ความ 

สามารถการ
เลือกใช้
เครืองมือ 

 

 

 

 

ครูมีทกัษะการสร้าง
และพฒันาเครืองมือ
วดัระดบัใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการ
เลือกใชเ้ครืองมือวดั
ในระดบัใด 

 

 

 

 

 

2) แบบ
ประเมินทกัษะ
การสร้างและ
พฒันา
เครืองมือ
ระหวา่ง 

อบรม 

3) แบบ
ประเมินทกัษะ
การสร้างและ
พฒันา
เครืองมือ
ระหวา่งการ
นิเทศติดตาม 

 

4) แบบ
ประเมินตนเอง
เกียวกบั
ความสามารถ
ในการเลือกใช้
เครืองมือ 
 

 ระหวา่งการ
นิเทศ
ติดตาม 

 

ระหว่างการ
อบรม 

 

 

 

 

ระหว่างการ
นิเทศ 

 

 

 

 

 

ระหว่างการ
นิเทศ 
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ตารางที 12  แนวทางการออกแบบเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบั 

 การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  (ต่อ) 
สิงที

ประเมิน 

ตัวชีวดัที

ต้องการวดั

คืออะไร 

ลกัษณะข้อคําถามใน

การวดัหรือเกณฑ์การ

ประเมินเป็นอย่างไร 

เครืองมือเกบ็

ข้อมูลคือ

อะไร 

แหล่งข้อมูล

คือใคร 

เกบ็รวบรวม

ข้อมูลเมือใด 

) ความ
คิดเห็น
ของครูทีมี
ต่อ
โปรแกรม
การพฒันา 

ความ
คิดเห็นต่อ
โปรแกรม 

มีความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมในระดบัใด 

แบบประเมิน
ความคิดเห็น
ทีมีโปรแกรม 

1) กลุ่ม
ตวัอยา่งทีเป็น
กลุ่มทดลอง
ใชจ้ริง 

 

หลงัการ
ทดลองใช้
โปรแกรม 

5) ปัญหา
อุปสรรคที
มีต่อการ
พฒันา
โปรแกรม 

ปัญหา
อุปสรรคที
มีในการ
พฒันา
โปรแกรม 

การพฒันาโปรแกรม
มีปัญหาและอุปสรรค
อยา่งไร 

แบบบนัทึก
ปัญหา
อุปสรรค 

1) ครูทีเขา้
ร่วมพฒันา 
2) ผูพ้ฒันา 
โปรแกรม 

1) ก่อน 

พฒันา 
2) ระหวา่ง
พฒันา 
3)หลงัพฒันา 

 

  2.3.  การออกแบบเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
         ในการสร้างเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  แต่ละประเภทมีรายละเอียด  ดงันี 
 

  การสร้างและพฒันาแบบทดสอบ 

                        แบบทดสอบ  ทีผูว้จิยัสร้างขึนมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple 

choice item) ชนิด 4 ตวัเลือก เพือนาํไปประเมินวา่ผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม เกิดความรู้ ทกัษะ
ตามกรอบสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู ประเด็นการประเมิน
เป็นการประเมินความรู้เกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 3 ดา้น  คือ                         
1)  กระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 2) การสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัและประเมินผล
ไดต้รงตามมาตรฐานตวัชีวดั  3) วดัและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ  
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ขนัตอนการสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ ดงันี 

 1.  วเิคราะห์เนือหา และการทาํตารางวิเคราะห์เนือหาเพือกาํหนดเนือหาทีตอ้งการจะวดั
ความรู้และจาํนวนแบบทดสอบในแต่สมรรถนะ ดงัตารางที 13 

ตารางที 13  การวเิคราะห์เนือหาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผล 

                    ในชนัเรียนตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

 

ที สมรรถนะครูด้านการวดัและ

ประเมินผล 

ตัวชีวดั จํานวน

ข้อสอบ 

1 ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. หลกัการ เทคนิค หรือวิธีการ
ประเมินผล 

2. ความรู้ความเขา้ใจเกียวกับ
การพัฒนา เค รือง มือวัดและ
ประเมินผล 

5 

 

5 

2 การสร้างและเลือกใช้เครืองมือวดั
และประเมินผล 

1. พฒันาการวดัและประเมินใน
ชัน เ รี ยนด้วย เ ค รือ ง มือและ
วธีิการทีเหมาะสม 

2.  การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5 

 

 

5 

3 ทกัษะการวดัและประเมินผลทีมี
ประสิทธิภาพ 

1.ทกัษะการวดัและประเมินผลที
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั 
ตามหลกัสูตร 

2. การประเมินเพือวินิจฉัย
เกียวกับความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ 

3. การวิเคราะห์ การแปลผล 
และการรายงานผลและการ
นาํเสนอแนวทางแกไ้ข ปรับปรุง 
พัฒนาผู ้เ รียน  และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 รวม 30 
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 2.  กาํหนดรูปแบบแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบปรนยั  ชนิด  4 ตวัเลือก 

 3.  เขียนแบบทดสอบให้สอดคลอ้งตามตารางวิเคราะห์เนือหาและวตัถุประสงคโ์ดยให้
มากกวา่จาํนวนทีใชจ้ริง 

 4.  นาํแบบทดสอบทีเขียนไวม้าพิมพเ์พือสร้างเป็นแบบทดสอบ ประกอบดว้ยคาํชีแจง
และคาํอธิบายวธีิการทาํแบบทดสอบ จาํนวน 50  ขอ้  แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

 5.  นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปตรวจสอบหาคุณภาพ โดยครังแรกนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ
เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content  validity)  พิจารณาเกียวกบัการใชภ้าษาและครอบคลุม
เนือหา โดนการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและจุดประสงค ์(index of item-objective 

congruence:IOC) แลว้คดัเลือกขอ้สอบทีมีค่า IOC ทีมีค่าระหวา่ง . - .   ขึนไป  ปรากฏวา่ใชไ้ด้
ทงั    ขอ้ 
 6.  นาํแบบทดสอบทงั  0  ขอ้ ทีผา่นการตรวจคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญ ไปทดลองใชก้บั
กลุ่มนาํร่อง (pilot) จาํนวน  22  คน นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของ
ขอ้สอบ (item difficulty : p)  ตดัเลือกขอ้สอบทีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง  .37-0.70  วิเคราะห์ค่า
อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ (item discrimination power : r) ไดค้่าอาํนาจจาํแนกที . - .    ไว้
จาํนวน    ขอ้   
 .  นําแบบทดสอบทีคัดเลือกไวจ้าํนวน    ข้อ ไปวิเคราะห์ค่าความเชือมันของ
แบบทดสอบ โดยใชว้ิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder- Richardson ) KR-20 ไดค่้าความเชือมนั
ของแบบทดสอบที .     
 8.  นาํแบบทดสอบทีได ้จาํนวน 30  ขอ้ ไปจดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์เพือ
นาํไปใชก้ารประเมินความรู้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมต่อไป 
 

  การสร้างแบบประเมินทักษะความสามารถด้านการสร้างและพัฒนาเครืองมือวัดและ

ประเมินผลในชันเรียน 

 แบบประเมินทกัษะความสามารถดา้นการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน  ผูว้ิจยัสร้างขึนมีลกัษณะเป็นแบบประเมินชินงาน เป็นการตรวจประเมินชินงานเพือ
ประเมินทกัษะความสามารถในการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล    ประเภท คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแบบประเมินทักษะ   และแบบประเมินคุณลักษณะ   โดยผู ้วิจัย
กาํหนดการประเมินการตรวจชินงานเป็นเกณฑ์รูบริค เพือกาํหนดเป็นค่าคะแนน ในการกาํหนด
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เกณฑ์ตัดสิน  สมรรถนะด้านทักษะความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครืองมือวัดและ
ประเมินผลในชนัเรียน   
 ขนัตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครืองมือทีเป็นแบบประเมินทกัษะ  ดงันี 

 1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการสร้างแบบประเมินทกัษะตาม
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 2.  กาํหนดโครงสร้างของการกาํหนดเกณฑค์ะแนน รูบริคของ  แบบประเมินทกัษะตาม
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน โดยกาํหนดคะแนน 
เต็ม    คะแนน ในแต่ละทกัษะความสามารถการสร้างและพฒันาเครืองมือในแต่ละประเภทดงันี  
ดงันี 

      2.1  ทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ             
 คะแนนโดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  และการแปลความหมายคะแนน  ดงันี                                             

                               2.1.1  เกณฑ์การให้คะแนนทกัษะการสร้างและพัฒนาเครืองมือประเภท
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิแบ่งเป็น    ระดบั  ดงันี 

 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน   ขอ้ –  ขอ้ ได ้  คะแนน
 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน   ขอ้ –  ขอ้ ได ้  คะแนน
 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน    ขอ้ –  ขอ้ ได ้  คะแนน 

 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน    ขอ้ –   ขอ้   ได ้  คะแนน 

 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน    ขอ้ –  ขอ้    ได ้  คะแนน                       
                              . .   การแปลความหมายคะแนนการแปลความหมายคะแนนทกัษะการสร้าง
และพฒันาเครืองมือประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิแบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 
                 

      2.2  ทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมินทกัษะ   5  คะแนน 

                               2.2.1  เกณฑ์การให้คะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภท
ประเมินทกัษะภาษา แบ่งเป็น    ระดบั  ดงันี 

 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบทงัดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 



141 

 

การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดครบทุกตวัชีวดั    ได ้      คะแนน 

 
  สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การ
เขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่ครบ -  ตวัชีวดั  ได ้      คะแนน 
 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบดา้นการฟัง การพดู การอ่าน 

การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่ครบ -  ตวัชีวดั   ได ้      คะแนน 
 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง การพดู การอ่าน  

การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่ครบ -   ตวัชีวดั   ได ้      คะแนน 
 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบทงัการฟัง การพดู การอ่าน 

 การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่  ตวัชีวดั ขึนไป ได ้      คะแนน  

 ถา้ไม่สร้างเลยได ้  คะแนน 

                              . .   การแปลความหมายคะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภท
ประเมินทกัษะ  แบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 
                 

      2.3  ทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมินคุณลกัษณะ   คะแนน 

                               2.3.1  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                                         เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเภท
ประเมินคุณลกัษณะ(เจตคติ)  โดยกาํหนดใหส้ร้างแบบวดัแบบวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s 

scale)  แบ่งเป็น    ระดบั  ดงันี 

 สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน สอดคลอ้งครอบคลุมนิยามเจตคติ ทีตอ้งการ
วดั โดยเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง มีขอ้ความทีมีทิศทางทงัทางบวกและทางลบ 
โดยขอ้คาํถามทีสร้างทีเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ร้อยละ  ขึนไป  ได ้  คะแนน 
  สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน สอดคลอ้งครอบคลุมนิยามเจตคติ ทีตอ้งการ
วดั โดยเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง มีขอ้ความทีมีทิศทางทงัทางบวกและทางลบ 
โดยขอ้คาํถามทีสร้างทีเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ร้อยละ -  ขึนไป  ได ้  คะแนน 
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  สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน สอดคลอ้งครอบคลุมนิยามเจตคติ ทีตอ้งการ
วดั โดยเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง มีขอ้ความทีมีทิศทางทงัทางบวกและทางลบ 
โดยขอ้คาํถามทีสร้างทีเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ร้อยละ -  ขึนไป  ได ้  คะแนน 
  สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน สอดคลอ้งครอบคลุมนิยามเจตคติ ทีตอ้งการ
วดั โดยเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง มีขอ้ความทีมีทิศทางทงัทางบวกและทางลบ 
โดยขอ้คาํถามทีสร้างทีเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ร้อยละ  -  ขึนไป  ได ้  คะแนน 
  สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน สอดคลอ้งครอบคลุมนิยามเจตคติ ทีตอ้งการ
วดั โดยเป็นขอ้ความแสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง มีขอ้ความทีมีทิศทางทงัทางบวกและทางลบ 
โดยขอ้คาํถามทีสร้างทีเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว นอ้ยกวา่ร้อยละ  ขึนไป  ได ้  คะแนน ไม่สร้าง
หรือผดิประเด็นขอ้ความ ได ้  คะแนน 
            . .   การแปลความหมายคะแนนการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมิน
คุณลกัษณะ    แบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 

 3.  ดาํเนินการเขียนขอ้ประเมินชินงาน จาํนวน  ชินงาน ชินงาน ละ  ระดบั คือ 

              ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 

  โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงันีคือ 

        ค่าเฉลีย นอ้ยกวา่  .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือทงัสาม
ดา้นอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

       ค่าเฉลีย   .  – .    หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือทงัสามดา้น
อยูใ่นระดบัพอใช ้

        ค่าเฉลีย  . - .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือทงัสามดา้นอยู่
ในระดบัดี 
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 4.  นาํแบบประเมินทกัษะทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาและทีปรึกษาร่วม เพือหาค่า
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ทีประเมินและจุดประสงค ์(index of item-objective congruence:IOC) 
แลว้คดัเลือกขอ้สอบทีมีค่า IOC  ระหวา่ง . - .    พร้อมทงัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถาม
ในแบบประเมินตามขอ้แนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา    ส่งให้อาจารยที์ปรึกษาและทีปรึกษาร่วม 
ตรวจสอบอีกครัง  ปรับปรุงแกไ้ขและดาํเนินการจดัพิมพเ์ป็นแบบประเมินฉบบัสมบูรณ์ 
 5.  จดัทาํแบบประเมินฉบบัสมบูรณ์เพือนาํไปใชใ้นการประเมินทกัษะตามสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนต่อไป 
 

 การสร้างแบบประเมินตนเองเกยีวกบัความสามารถวดัและประเมินผลในชันเรียน 

                     เป็นเครืองมือทีผูว้ิจ ัยสร้างขึนมีลกัษณะเป็นแบบประเมินตามมาตรวดัประมาณค่า 
(rating  scale) 5 ระดบั คือ 5  4  3  2 1  หมายถึง มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยทีสุด  
ตามลาํดบั เพือให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมพฒันาใชป้ระเมินตนเองเกียวกบัความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  จาํนวน   ขอ้ 
 ขนัตอนการสร้างและหาคุณภาพเครืองมือ ดงัมีรายละเอียดขนัตอน ดงันีคือ 

 1.  การสร้างและพฒันาแบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือในระหวา่งการ
นิเทศติดตาม และแบบประเมินตนเองของครู 
     1.1  ศึกษาหลกัการ  แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการสร้าง แบบประเมินตนเองของครู 

     1.2  กาํหนดโครงสร้างของแบบประเมินตนเองของครู  
     1.3  ดาํเนินการสร้างแบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือในระหวา่งการ
นิเทศติดตาม และแบบประเมินตนเองของครู  จาํนวน    ขอ้  
     1.4  นาํแบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือในระหวา่งการนิเทศติดตาม
และแบบประเมินตนเองของครู เสนอผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content 

validity)  พิจารณาเกียวกับการใช้ภาษาและครอบคลุมเนือหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค(์index of item – objective congruence:IOC)  แลว้คดัเลือกขอ้ทีมี
ค่า IOC  ตงัแต่ 0.80 -1.00  ขึนไป  ไวจ้าํนวน     ขอ้ 
      1.6  นาํแบบประเมินตนเองของครู ทีผ่านการคดัเลือกจดัพิมพเ์ป็นฉบบัแลว้ไป
ทดลองใช ้ กบักลุ่มนาํร่อง (pitot) จาํนวน  22  คน เพือนาํผลการใช้แบบประเมินตนเองของครู มา
ปรับปรุงแกไ้ข 
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      1.7  จดัทาํแบบประเมินตนเองของครู ฉบบัสมบูรณ์เพือนาํไปใชใ้นเป็นส่วนหนึง
ของการประเมินทกัษะความสามารถการวดัและประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพตามสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนต่อไป 

 ชุดที 2  แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อ
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
 2. กาํหนดโครงสร้างของแบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 

 3. ดาํเนินการเขียนขอ้คาํถามเพือสร้างเป็นแบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมที
มีลกัษณะเป็นแบบประเมิน แบบมาตรวดัประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ในการสร้างแบบ
ประเมิน ผูว้ิจยัจะคาํนึงถึงการเขียนขอ้คาํถามให้ครอบคลุมประเด็นทีตอ้งการประเมินและถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ และโดยสร้างขอ้คาํถามในสัดส่วนทีสร้างขึนประมาณ 1.5 เท่าของขอ้คาํถามใน
แบบสอบถามทีกาํหนด  ไดข้อ้คาํถามจาํนวน    ขอ้ 

   โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และการแปลความหมายคะแนน  ดงันี  (บุญชม  
ศรีสะอาด.   : )   
                       3.1  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                              เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมของครู  แบ่งเป็น    ระดบั  
ดงันี 

                                  เห็นดว้ยมากทีสุด       เท่ากบั          คะแนน 
                เห็นดว้ยมาก              เท่ากบั          คะแนน 

                เห็นดว้ยปานกลาง      เท่ากบั          คะแนน 

                เห็นดว้ยนอ้ย             เท่ากบั          คะแนน 

                เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด       เท่ากบั          คะแนน 

                       .   การแปลความหมายคะแนน 

                               การแปลความหมายคะแนนจากค่าเฉลียการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทีมี
ต่อโปรแกรมของครู  แบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

                 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด 

                  ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

                  ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

                  ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

                  ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
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 4. นาํแบบประเมินความคิดเห็นทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือหา
ความตรงเชิงพินิจ (face validity) ของแบบสอบถาม พร้อมทงัปรับปรุงแก้ไขขอ้คาํถามตาม
ขอ้แนะนาํ ของอาจารยที์ปรึกษา 
 5. นาํแบบประเมินความคิดเห็นเสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา
(content Validity)  พิจารณาเกียวกบัการใช้ภาษาและครอบคลุมของเนือหา โดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(index of item-=objective congruence: IOC)  ผล
การตรวจสอบพบวา่มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง . - .    ทงั    ขอ้  คดัเลือกไว ้   ขอ้ 
 6. นาํแบบประเมินความคิดเห็นทีผา่นการคดัเลือกจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์แลว้นาํไป
ทดลองใชก้บักลุ่มนาํร่อง จาํนวน    คน  จาํนวน  ขอ้  ไปหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ และความ
เชือมนัทงัฉบบั  ดงันี 

  .   หาค่าอาํนาจจาํแนก  โดยใช ้โดยวิธี  Item – Total  Correlation  ค่าอาํนาจจาํแนก 
เท่ากบั . - .     
      .   หาค่าความเชือมนัทงัฉบบัโดยใชว้ธีิหาสัมประสิทธิแอลฟา โดยใชสู้ตรครอนบคั 
(Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด.   : -  )  ปรากฏวา่ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั .  

  .  จดัพิมพ์แบบประเมินความคิดเห็นของครูทีมีต่อโปรแกรม เป็นฉบบัสมบูรณ์  
เพือนาํไปใชใ้นการทดลองจริง ต่อไป  
  ชุดที 3  แบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการพฒันาโปรแกรม   

   แบบบนัทึกปัญหาและอุปสรรคทีมีต่อโปรแกรมเป็นแบบบนัทึกแบบปลายเปิดที
ผูเ้กียวข้องและผู ้พฒันาโปรแกรมได้พบปัญหาอุปสรรคโดยการเขียนบันทึกข้อพบเห็นแล้ว
ผูพ้ฒันาโปรแกรมนาํขอ้พบเห็นทีพบมาเขียนพรรณาความเพือสรุปปัญหาอุปสรรคในการพฒันา
โปรแกรม 

  3.  ขันการประเมินโปรแกรมฉบับยกร่างและเอกสารหรือเครืองมือประกอบการใช้

โปรแกรม 

 สําหรับขันการประเมินโปรแกรมทีเป็นฉบับยกร่างผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบประเมิน
โปรแกรมฉบบัยกร่าง  โดยมีขนัตอนการสร้างแบบประเมินโปรแกรม ดงันี  

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการสร้างแบบประเมินโปรแกรม 
 2. กาํหนดโครงสร้างของแบบประเมินโปรแกรม 

 3. ดาํเนินการเขียนประเด็นประเมินเพือสร้างเป็นแบบประเมินโปรแกรมทีมีลกัษณะ
เป็นแบบประเมิน แบบมาตรวดัประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ในการสร้างแบบประเมิน ผูว้ิจยั
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จะคาํนึงถึงการเขียนประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมประเด็นทีตอ้งการประเมินและถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ 

 4. นาํแบบประเมินโปรแกรมทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทงั
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถามตามขอ้แนะนาํ ของอาจารยที์ปรึกษา 
 5. นําแบบประเมินโปรแกรมเสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา
(content Validity)  พิจารณาเกียวกบัการใช้ภาษาและครอบคลุมของเนือหา โดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(index of item-objective congruence:IOC)  ผลการ
ตรวจสอบพบวา่มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง . - .  

 6. นําแบบประเมินโปรแกรมทีผ่านการคัดเลือกจัดพิมพ์เป็นฉบับแล้วนําไปให้
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  5  คน  ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญทีมีความเชียวชาญในแต่ละดา้นดงัต่อไปนีคือ  ดา้น
การพฒันาโปรแกรมหรือพฒันาหลกัสูตร  ดา้นการพฒันาครู    ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการ
นิเทศการเรียนการสอน 1 คน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชเ้กณฑ์การประเมินของ   Joint  

Committee (1981 : 5-6) ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นความถูกตอ้ง  (Accuracy  Standards)  มาตรฐานดา้น
ความเหมาะสม (Propriety Standards) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) และ 
มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์  (Unitlity  Standards) 
 สําหรับเครืองมือทีใชใ้นการประกอบการพฒันาโปรแกรมนนัแต่ละประเภททีไดก้ล่าว
ไวแ้ลว้ขา้งตน้นนัสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพที 11 
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แผนภาพที 11  แสดงขนัตอนการสร้างและหาคุณภาพเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรม  
 
 . ขันการปรับปรุงโปรแกรม ฉบับยกร่าง และเอกสารหรือเครืองมือประกอบการใช้

โปรแกรม 

   ผู ้วิจ ัยดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมฉบับยกร่างและเอกสารหรือเครืองมือ
ประกอบการใชโ้ปรแกรมตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ มาปรับปรุงให้มีนาํสมบูรณ์ยงิขึนก่อนนาํ
โปรแกรมฉบบัยกร่างไปทดลองใชใ้นขนัตอนที 3  ต่อไป   

 จากขนัตอนที 2   การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขัน
พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  สามารถนาํเสนอรายละเอียดการดาํเนินการตาม
ขนัตอนทีไดต้ามแผนภาพที 12 

 

 

 

 

ศึกษา  หลกัการและเนวคิดการสร้างเครืองมือแต่ละประเภท 

กาํหนดโครงสร้างและประเดน็ขอ้คาํถามเครืองมือประเมิน และดาํเนินการสร้างเครืองมือ 

นาํเครืองมือแต่ละประเภทเสนออาจารยที์ปรึกษาเพือใหข้อ้เสนอแนะ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของเครืองมือประเมิน โดยผูเ้ชียวชาญ หาค่า   IOC 

นาํเครืองมือแต่ประเภทไปทดลองใช ้กบักลุ่มนาํร่อง (pilot study จาํนวน 22  คน 

นาํเครืองมือประเมินแต่ละประเภทมาหาค่าความเชือมนั (reliability)หาอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ค่าความยากง่าย 

จดัทาํเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมฉบบัสมบูรณ์  
เพือนาํไปใชใ้นขนัตอนทดลองใชจ้ริง 
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แผนภาพที  12  แสดงขนัตอนการดาํเนินงานตามขนัตอนที 2 การพฒันาโปรแกรมการพฒันา 
                           สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 

 สําหรับขนัตอนการการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ไดแ้สดงไวต้ารางที  
 

 

 

 

 

 

 

ขนัเตรียมการ 

ขนัการประเมินโปรแกรม 

ขนัการปรับปรุงโปรแกรม 

องค์ประกอบของโปรแกรม 

1.หลกัการของโปรแกรม 

2.จุดหมายของโปรแกรม 

3.สมรรถนะทีต้องการให้เกิดขึนตาม
จุดหมายของโปรแกรม 

4. สาระทีใชใ้นการพฒันา 
5. กิจกรรมทีใชพ้ฒันา 
6. แนวทางการประเมินตามโปรแกรม 

ขนัยกร่างโปรแกรม 

เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น คุณภ าพ
โปรแกรม 

ชุดที 1 แบบประเมินสมรรถนะครูดา้น
การวดัและประเมินผล 

 ชุดที 2  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
โปรแกรม 
ชุดที 3 แบบบนัทึกปัญหาและอุปสรรค 
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ตารางที  14  แสดงวธีิการดาํเนินการตามขนัตอนที 2 การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู 

    ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

วตัถุประสงค์ 
วธีิดาํเนิน

การ 
แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 

 

เครืองมอื 

 

ผลทไีด้รับ 

เพือพฒันาโปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน 

ขนัเตรียม 

การ 

 

 

 

ขนัยกร่าง
โปรแกรม 

1.ยกร่าง 

2.สร้าง
และ
พฒันา
เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

ขนัการ
ประเมิน 

 

 

ขนัการ
ปรับปรุง 

ศึกษาเอกสาร 
หลกัการแนวคิด 
ทฤษฎีเกียวกบั
การพฒันา
โปรแกรม 

องคป์ระกอบ
โปรแกรม 

ผูเ้ชียวชาญ 

อาจารยที์
ปรึกษา 
ผูเ้ชียวชาญ 

กลุ่มนาํร่อง
(pilot) 
 

 

 

 

 

 

ผูเ้ชียวชาญ 

 

 

 

ผูว้จิยั 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แบบประเมิน
องคป์ระกอบ
โปรแกรม 

แนวคิดทีนาํมากาํหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการพฒันา
โปรแกรม ฯ 

 

 

-องคป์ระกอบของโปรแกรม  
-เครืองมือทีใชใ้นการ
ประเมินคุณภาพโปรแกรม   
ชุดที  1 แบบประเมิน
สมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผล 

 ชุดที 2  แบบสอบถามความ
คิดเห็นและความคิดเห็นต่อ
โปรแรม 
ชุดที 3 แบบบันทึกปัญหา
และอุปสรรค 

 

 

 

-ผลการประเมินโปรแกรม 

 

 

 
-โปรแกรมฉบบัยกร่าง 
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ขนัตอนท ี3   การทดลองใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน และการนิเทศติดตามผลการใช้โปรแกรม 

 
 สําหรับในขนัตอนการทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐาน ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ผูว้จิยัไดก้าํหนดการทดลองใช ้จาํนวน  2 ระยะ  คือ 

 ระยะที 1  ทดลองใชก้บักลุ่มนาํร่อง 

 ระยะที 2  ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มทดลองทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
วตัถุประสงค์ 

 1.  เพือศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียน  โดยจาํแนกเป็น  ประเด็นทีศึกษา คือ 
  .    เพือศึกษาผลทีเกิดระหวา่งการอบรมพฒันา 
  .    เพือศึกษาผลทีเกิดขึนระหวา่งการนิเทศติดตามผลการใชโ้ปรแกรม 
 2.  เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนการใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

วธีิดําเนินการ   

 ในการดาํเนินการ เพือการทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน และการนิเทศติดตามผลการใช้โปรแกรม มี
ขอบข่ายการดาํเนินการ ดงันี  

 ประชากร 

 ครูผูส้อนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน  2,692  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 เงือนไขในการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการทดลองใช้ทงั 2 ระยะ คือกลุ่มนาํร่อง 
(pilot study) และกลุ่มทดลองใชจ้ริง ไดก้าํหนดวิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงผูว้ิจยัไดก้าํหนด
เงือนไข  คือ   

 1. เป็นครูทีสอนในโรงเรียนเครือข่ายทีผูว้ิจยัซึงเป็นศึกษานิเทศก์ประจาํเครือข่าย คือ 
เครือข่ายจดัการศึกษาตาเบา กนัตวจไทร  และเครือข่ายจดัการศึกษาโคกยางทมอ  สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต   
 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.ผูว้จิยัมีความสามารถในการนิเทศติดตามไดต้ามกาํหนดระยะเวลาในการทาํวจิยั 
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 แบบแผนการวจัิย 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัก่อนทดลอง (Pre Experimental Research) กาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ครู 

 แบบแผนการวิจยัของกลุ่มตวัอย่าง ครู คือ  One Group Pretest – Posttest  Design 

(Campbell and Stanley, 1963 : 34) 
 

    

T1 แทน การทดสอบความรู้ การประเมินทกัษะและความสามารถเกียวกบั
สมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลก่อนการพฒันาด้วยโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

X   แทน  การพัฒนาด้วยโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

T2  แทน การทดสอบความรู้  การประเมินทักษะ  และความสามารถ
เกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลหลงัการพฒันาดว้ยโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 ตัวแปรทศึีกษา 

 ตัวแปรต้น    คือ วิธีการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 ตัวแปรตาม   คือ  สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชันเรียนตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
 โดยมีขนัตอนการดาํเนินการในแต่ละระยะ ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี   
 ระยะท ี1  ทดลองใช้กบักลุ่มนําร่อง 

 ประชากรกลุ่มนําร่อง  คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชนั ป.4  และ
ครูผูส้อนภาษาองักฤษระดบัชนั ป. 5 ทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีสังกดัเครือข่ายจดัการศึกษาตาเบา 
กนัตวจ ไทร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 11  

โรงเรียน  ๆ ละ  2  คน  รวมเป็น  22 คน 

 

 

 

T1            X          T2 
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 วธีิการทดลองใช้ในระยะท ี1 การทดลองใช้ในกลุ่มนําร่อง 

 ผูว้ิจยันาํโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดํและ
ประเมินผลฉบบัยกร่างโปรแกรม และ เครืองมือทุกประเภททีผา่นการสร้างและพฒันาเครืองมือจาก
ขนัตอนที 2  นาํมาทดลองใชก้บักลุ่มนาํร่อง 

 การทดลองใชใ้นกลุ่มนาํร่อง มีวธีิการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 
1. ผูว้จิยัดาํเนินการเกียวกบัหนงัสือราชการทีเกียวขอ้งในการดาํเนินการพฒันาครูกลุ่ม 

ทดลองนาํร่อง ดงัต่อไปนี คือจดัทาํคาํสังแต่งตงัคณะทาํงาน คณะวทิยากรในการดาํเนินการอบรม 

และพฒันาครูตามโปรแกรม  ผูว้ิจยับนัทึกขอ้ความถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  เพือขอความร่วมมือเพือขออนุญาตพฒันาครูในสังกดัพร้อมทงัขอความ
ร่วมมือในการเก็บขอ้มูลงานวิจยั  ส่งหนงัสือ เชิญวิทยากร และเชิญคณะทาํงานประชุมเพือเตรียม
ความพร้อมในการจดัพฒันาครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน และส่งหนงัสือหนงัสือราชการ ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  เพือแจง้ใหค้รูกลุ่มเป้าหมาย เขา้รับการพฒันาตามโปรแกรม  

 (ดงัรายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ซ)  

 . ผูว้ิจยัดาํเนินการแจ้งโรงเรียนให้ส่งครูเข้ารับการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ระยะที   ทดลองกบั
กลุ่มนาํร่อง  ผา่น เวบ็ไซต ์ www.surin 3. net    (ดงัภาพประกอบภาคผนวก  ซ  ) 
 .  ผูว้ิจยัดาํเนินการพฒันาครูทีเป็นกลุ่มนาํร่องตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  โดยเป็นกระบวนการพฒันาตาม
แบบจาํลอง  SSTM  Model   ในวนัที  -   พฤษภาคม    ณ โรงแรมปราสาทรีสอร์ท(ชนัสอง)    
 4.  ผูว้ิจยัดาํเนินการนิเทศติดตามกลุ่มนาํร่องหลงัจากเมือการทดลองใชใ้นกลุ่มนาํร่อง 
โดยการดาํเนินการพฒันาครูตามโปรแกรมวนัที 7  - 9  พฤษภาคม  2556  เรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการนิเทศติดตามดงัต่อไปนี 
      4.1. การนิเทศติดตามแบบ Monitoring หลงัจากทีครูกลุ่มนาํร่องเขา้รับการพฒันา
ดาํเนินการพฒันาสมรรถนะตามโปรแกรม และผูว้ิจยัร่วมกนักาํหนดการวางแผนการนิเทศโดย 
กาํหนดปฏิทินการนิเทศ ในระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2556 โดยผูว้ิจยัจะนาํเครืองมือในการประเมิน
ประสิทธฺภาพโปรแกรม ฯ ซึงถือวา่เป็นเครืองมือนิเทศไปเก็บขอ้มูลดว้ย คือ แบบประเมินทกัษะการ
สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน ระหวา่งการนิเทศติดตาม แบบประเมินตนเองของครู
เกียวกบัความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
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        4.2.  การนิเทศทางไกลผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Electronic  Supervision : E-

Supervision  เป็นการนิเทศติดตามทีผูว้ิจยักาํหนดขึนเพือใชใ้นการแลกเปลียนเรียนรู้ผลการพฒันา
ผา่นเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ดงันี คือ  ให้ผลการนิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึงช่องทางที
ใช้เป็นเครือข่ายในการนิเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในเว็บไซต์  ,www.surin3.net,        
ผ่านช่องทาง เค รือข่ าย เฟสบุ๊ค ( Facebook)ของผู ้วิ จ ัย คือ  สื อสารผ่านทาง  E-mail : 

sornortree@hotmail.com  ผา่นการสือสารทางโทรศพัทแ์ละระบบ Lineผูว้ิจยักาํหนดขนัตอนและ
วิธีการนิเทศ สร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยเริมให้การนิเทศผา่นระบบทางไกลหลงัจากทีครูเขา้รับ
การพฒันาตามโปรแกรรมการพฒันา ระยะ 3 วนั โดยนิเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือน 
พฤษภาคม – สิงหาคม  2556  

        . .  นาํผลทีไดจ้ากการนิเทศติดตามทงัสองแบบมาปรับปรุง มาปรับปรุงขนั
พนืฐาน  เพือนาํไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่งในระยะที 2 ต่อไป  

 

 ระยะท ี2  ทดลองใช้จริงกบักลุ่มทดลองทเีป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชนั ป.4  และ
ครูผูส้อนภาษาองักฤษระดบัชนั ป. 5 ทีสอนอยู่ในโรงเรียนทีสังกดัเครือข่ายจดัการศึกษาโคกยาง  
ทมอ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 11  

โรงเรียน ๆ ละ  2  คน  รวมเป็น  22 คน 

 วธีิการทดลองใช้ในระยะท ี2การทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างใช้จริง 

 ผูว้ิจยันาํโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดํและ
ประเมินผลฉบบัทีผา่นการปรับปรุงจากการทดลองใช้จากกลุ่มนาํร่อง และ เครืองมือทุกประเภทที
ผา่นปรับปรุงแกไ้ขจากการทดลองนาํร่องแลว้นาํมาทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 การทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่ง มีวธีิการดาํเนินงานดงัต่อไปนี 

1.  ผูว้จิยัดาํเนินการเกียวกบัหนงัสือราชการทีเกียวขอ้งในการดาํเนินการพฒันาครูกลุ่ม 

ทดลองนาํร่อง ดงัต่อไปนี คือจดัทาํคาํสังแต่งตงัคณะทาํงาน คณะวทิยากรในการดาํเนินการอบรม 

และพฒันาครูตามโปรแกรม  ผูว้ิจยับนัทึกขอ้ความถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  เพือขอความร่วมมือเพือขออนุญาตพฒันาครูในสังกดัพร้อมทงัขอความ
ร่วมมือในการเก็บขอ้มูลงานวิจยั  ส่งหนงัสือ เชิญวิทยากร และเชิญคณะทาํงานประชุมเพือเตรียม
ความพร้อมในการจดัพฒันาครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน และส่งหนงัสือหนงัสือราชการ ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายโคกยางทมอ เพือแจง้ใหค้รูกลุ่มเป้าหมาย เขา้รับการพฒันาตามโปรแกรม  
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 (ดงัรายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ซ)  

 . ผูว้ิจยัดาํเนินการแจ้งโรงเรียนให้ส่งครูเข้ารับการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ระยะที   ทดลอง
กบักลุ่มทดลองใช ้ ผา่น เวบ็ไซต ์ www.surin 3. net    (ดงัภาพประกอบภาคผนวก ซ  ) 

 .  ผูว้ิจยัดาํเนินการพฒันาครูทีเป็นกลุ่มนาํร่องตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  โดยเป็นกระบวนการพฒันาตาม
แบบจาํลอง  SSTMC  Model   ในวนัที  -   สิงหาคม     ณ โรงแรมทองเพกา  

  .  ผูว้ิจยันาํผลการนิเทศติดตามการพฒันาสมรรถนะครูตามโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดํและประเมินผลฉบบัทีผา่นการปรับปรุงจากการ
ทดลองใช้จากกลุ่มนาํร่อง และ เครืองมือทุกประเภททีผ่านปรับปรุงแกไ้ขจากการทดลองนาํร่อง
แลว้นาํมาทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง หลงัจากกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขา้รับการพฒันาในระหว่างวนัที  
23 – 25  สิงหาคม  2556  โดยมีการดาํเนินงานดงัต่อไปนี คือ 
     4.1.  การนิเทศติดตามแบบ Monitoring หลงัจากทีครูกลุ่มเขา้รับการพฒันาดาํเนินการ
พฒันาสมรรถนะตามโปรแกรม และผูว้จิยัร่วมกนักาํหนดการวางแผนการนิเทศโดย กาํหนดปฏิทิน
การนิเทศ ในระหว่างภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556 โดยผูว้ิจยันาํเครืองมือในการประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม ซึงถือว่าเป็นเครืองมือนิเทศไปเก็บขอ้มูลดว้ย คือ แบบประเมินชุดที 2 – 

แบบประเมินชุดที 5 

       4.2.  การนิเทศทางไกลผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Electronic  Supervision : E-

Supervision  เป็นการนิเทศติดตามทีผูว้ิจยักาํหนดขึนเพือใชใ้นการแลกเปลียนเรียนรู้ผลการพฒันา
ผา่นเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ดงันี คือ  ให้ผลการนิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึงช่องทางที
ใช้เป็นเครือข่ายในการนิเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในเวบ็ไซต์  ,www.surin3.net,ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายเฟสบุ๊ค(Facebook) ของผูว้ิจยัคือ http://www.facebook.com/ritar.dee  ,  สือสาร
ผา่นทาง E-mail : sornortree@hotmail.com   ผา่นทางโทรศพัท ์และผา่นระบบ Line  ผูว้ิจยักาํหนด
ขนัตอนและวธีิการนิเทศ สร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยเริมใหก้ารนิเทศผา่นระบบทางไกลหลงัจากที
ครูเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรรมการพฒันา ระยะ 3 วนั โดยนิเทศผา่นระบบคอมพิวเตอร์ในช่วง
เดือน สิงหาคม 2556 – กุมภาพนัธ์  2557 

      4.3.  นาํผลทีไดจ้ากการนิเทศติดตามทงัสองแบบมาสรุปผล ปรับปรุงโปรแกรมเพือ
ประกอบการรายงานผลการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลต่อไป 
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 การดาํเนินงานตามขนัตอนที 3  การทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขันพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน และการนิเทศติดตามผลการใช้
โปรแกรมสามารถนาํเสนอไดด้งัแผนภาพที 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

แผนภาพที  13 แสดงขนัตอนที 3 การทดลองใช ้และการนิเทศติดตามหลงัการใชโ้ปรแกรมการ 

                          พฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลใน 

                          ชนัเรียน  
 

การทดลองใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

ระยะที 1  การทดลองใชใ้นกลุ่มนาํร่อง 

 

 
1. พฒันาครูตามวีธีการพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู ฯ ทีผา่นการยกร่างแลว้ 

2. ดาํเนินการพฒันาตามโปรแกรม  และนิเทศติดตามหลงัการพฒันา โดยใช้การนิเทศทงัแบบ Monitoring 

และ นิเทศผา่นระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์ E - supervision 

3. นาํผลทีไดจ้ากการทดลองใชใ้นกลุ่มนาํร่องมาปรับปรุงแกไ้ขเพือเป็นโปรแกรมฉบบัสมบูรณ์ 

ระยะที 2  การทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งทดลองใชจ้ริง 

ครูกลุ่มตวัอยา่งพฒันา
โปรแกรม  ฯ 

ครูนําไปใช้ในชันเรียน ผูวิ้จัย
ล ง นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม ทั ง แ บ บ 
Monitoring และ นิเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์ 

E - supervision 

ครูมีสมรรถนะตามจุดหมายของโปรแกรม ฯ  (SSTM) 

1. มีความรู้ความเข้าใจตามสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตร 

      และมาตรฐานวิชาชีพครู ( Standard : S) 

2. ครูมีความสามารถในการกําหนดโครงสร้างการประเมินผลการเรียนรู้ 

     (Structure : S) 

3.  ครูมีทักษะในการสร้างและเลือกใช้เครืองมือประเมินการเรียนรู้ 

      (Tools :T) 

4.  ครูมีความสามารถในการวัดและประเมินผลตามเครืองมือทีสร้างได้ 

      (Mesurement :M) 

       ผูวิ้จยัไดใ้ชห้ลกั  C ในการบริหารโปรแกรม คือ    C1- Collaboration Teamwork  and   Leadership  
         C2- Communication, information  and media literacy C3-Computing and ICT literacy 
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ตารางที 15 แสดงวิธีการดาํเนินการตามขนัตอนที 3 การทดลองใช้และนิเทศติดตามการใช้
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นวดัและประเมินผลในชนัเรียน  

วตัถุประสงค์ 
วธีิดาํเนิน

การ 
แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 

 

เครืองมอื 

 

ผลทไีด้รับ 

1. เพือศึกษาผลการใช้
โปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูดา้นการ
วดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน 

2. เพือศึกษาปัญหา
อุปสรรคของการใช้
โปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูดา้นการ
วดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน 

1)พฒันา
ตาม
โปรแกรม 

) นิเทศ
ติดตามผล 

- ดาํ 
เนินการ  
ระยะ คือ   
 

ระยะที 
ทดลองใช้
กลุ่มนาํ
ร่อง 

 

 

ระยะที 2
ทดลองใช้
จริงกบั
กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

1.กลุ่มนาํร่อง 
จาํนวน 22  คน 

 

 

 

2. กลุ่มทดลอง
ใชจ้ริง จาํนวน 
22 คน 

1.โปรแกรม
พฒันาการ
พฒันา
สมรรถนะครู
ระดบั
การศึกษาขนั
พืนฐานดา้น
การวดัและ
ประเมินผลใน
ชนัเรียน 

2. แบบ 

ทดสอบ  
. แบบ
ประเมิน
ทกัษะ 

4.แบบ
ประเมินความ
คิดเห็น 

. แบบบนัทึก
ปัญหา
อุปสรรค 
 

-ผลจากการใช้โปรแกรม ฯ และ

ปัญหาอุปสรรคทีได้จากการใช้

โปรแกรม ฯ 

-ครูมีสมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลตามจุดหมายของ
หลกัสูตร คือ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจตาม
สมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน
หลกัสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 
( Standard : S) 
2. ครูมีความสามารถในการ
กาํหนดโครงสร้างการประเมินผล
การเรียนรู้ 

(Structure : S) 
3.  ครูมีทกัษะในการสร้างและ
เลือกใชเ้ครืองมือประเมินการ
เรียนรู้ 

(Tools :T) 
4.  ครูมีความสามารถในการวดั
และประเมินผลตามเครืองมือที
สร้างได ้

(Mesurement :M) 
. ผูวิ้จยัไดใ้ช้หลกั  C ในการ
บริหารโปรแกรม คือ 

 C1-Collaboration Teamwork and  

        Leadership  

C2-Communication, information 

       and media literacy  

C3-Computing and ICT literacy  
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ขนัตอนท ี4  การปรับปรุงโปรแกรม 
 

 การปรับปรุงโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลมีการดาํเนินการดงันี 
 วตัถุประสงค์ 

 1. เพือประเมินคุณภาพโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 2.  เพือปรับปรุง แกไ้ข และตรวจสอบขนัสุดทา้ยใหไ้ดโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 วธีิการศึกษา 

 1. รวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินคุณภาพโปรแกรม ฯ  ดงันี 

  1.1  ผลการแปลความหมายการตอบแบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 
 1.2  คะแนนเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบเพือประเมินความรู้
เกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรม 

  1.3  ผลการแปลความหมายการประเมินทกัษะตามสรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

  1.4  ผลการแปลความหมายการประเมินการนาํความรู้และทกัษะไปสู่การวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

  1.5  ผลการแปลความหมายจากการประเมินผลงานทีเกิดจากการพฒันาสมรรถนะครู
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 2  ผูว้จิยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากผลทีไดจ้ากการ
ประเมิน จากขอ้ 1.1 – 1.5   

 3.  ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 ในขนัตอนที 5  การปรับปรุงโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน สามารถนาํเสนอไดด้งัแผนภาพที  14 

 

 
  

แผนภาพที  14  แสดงขนัตอนที 4 การปรับปรุงโปรแกรม การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา 

                         ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

รวบรวมขอ้มูลตามเครืองมือ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรม ฯ 

ใหส้มบูรณ์ 
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ตารางที 16  แสดงขนัตอนที 4  การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั  
 การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

วตัถุประสงค์ 
วธีิดาํเนิน

การ 
แหล่งข้อมูล/

กลุ่มตวัอย่าง 

 

เครืองมอื 

 

ผลทไีด้รับ 

1. เพือประเมิน
คุณภาพโปรแกรม
การพฒันา
สมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนั
พืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลใน
ชนัเรียน 

2.  เพือปรับปรุง 
แกไ้ข และ
ตรวจสอบขนั
สุดทา้ยใหไ้ด้
โปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนั
พืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลใน
ชนัเรียน 

 

1)เก็บ
รวบรวม
ขอ้มูล 

2)
วเิคราะห์
ขอ้มูล
เชิง
ปริมาณ
และเชิง
คุณภาพ 

3)
ปรับปรุง
แกไ้ข
โปร 

แกรมฯ 

1)ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
โปรแกรมที
ไดจ้ากการ
เก็บรวบรวม
ขอ้มูลตาม
แบบประเมิน 

2). ผลการ
ประเมินทีได้
จากครู 

แบบ
ประเมินเพือ
ประเมิน
ประสิทธิ 

ภาพ
โปรแกรม 

 

โปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัดา้นการวดั
และประเมินผลในชนั
เรียน ฉบบัสมบูรณ์ 

     
 จากการนาํเสนอรายละเอียดขนัตอนการวิจยัและพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปได ้
ดงัแผนภาพที 15 
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ขนัตอนการวจัิย 

 

กระบวนการ 

  

ผลทไีด้รับ 

 

     

ขนัท ี1 

การศึกษาข้อมูลพนืฐาน 

 

 1. ศึกษาเอกสาร 

2. สมัภาษณ์ผูเ้กียวขอ้ง 
 กรอบแนวคิดทฤษฎี ที

เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สภาพความตอ้งการ 

     

ขนัท2ี 

การพฒันาโปรแกรม 

 

 ผูว้จิยัสร้างโปรแกรมและ
เอกสารประกอบ 
1. ขนัเตรียมการ 

2. การยกร่างโปรแกรม 

3. การประเมินโปรแกรม 

4. การปรับปรุงโปรแกรม 

  

โปรแกรมและเอกสาร
ประกอบฉบบัตน้แบบทีผา่น
กระบวนการยกร่าง 

     

ขนัท ี3 

การทดลองใช้โปรแกรม 

และ 

การนิเทศตดิตามผลการใช้

โปรแกรม 

 

 

   การทดลองใช ้2 ระยะ คือ 

 

1. ทดลองกลุ่มนาํร่อง และ 
    การนิเทศติดตามผล 

2. ทดลองใชจ้ริง และ 
    การนิเทศติดตามผล  

 

 

     ผลการพฒันาสมรรถนะ
ครูดา้นความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถดา้นการวดั
และประเมินผล  ผลความ
คิดเห็นต่อโปรแกรม  ผลที
ไดจ้ากการประเมิน
โปรแกรม 
นาํไปปรับปรุงโปรแกรมใน
ขนัตอนที  
 

     

ขนัท ี4 

การปรับปรุงโปรแกรม 

 

 ปรับปรุงโปรแกรมตาม 

ผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรม 

 
โปรแกรม ฯ ฉบับ

สมบูรณ์ 

 

แผนภาพที  15  แสดงขนัตอนการวจิยัและพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา 
                         ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน     
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บทท ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยั เรือง  โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินในชนัเรียน  ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัแบบวิจยัและพฒันา  (Research and  Development) เป็น
การเก็บขอ้มูลทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน   วตัถุประสงค์ คือ 1) เพือพฒันา
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
2) เพือศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชันเรียน ผูว้ิจยัจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่งการนําเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตาม วตัถุประสงคข์องการวจิยั เป็น  2 ตอน ตามลาํดบัดงันี 
 

 ตอนที   ผลการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  

 ตอนที   ผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
  

 การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแต่ละส่วนผูว้ิจ ัยได้จาํแนกรายละเอียดการ
ดาํเนินการในแต่ละตอน ลกัษณะการดาํเนินงานแต่ละขนัตอน วิธีการศึกษาคาํตอบ แต่ละขนัตอน
ตลอดจนแหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาวจิยัโดยรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตอน ดงันี 

 
ตอนท ี   ผลการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  ด้านการวดั

และประเมินผลในชันเรียน 

 

 สําหรับผลทีเกิดจากการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐาน  ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน มีรายละเอียดผลการพฒันา  ขนัตอน ดงันี 
 

 ขันตอนที   ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นสําหรับการพฒันา
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
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 การศึกษาในขันตอนนีมีว ัตถุประสงค์ เพือศึกษาสมรรถนะครูด้านการวัดและ
ประเมินผลในชนัเรียน   เพือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน   เพือศึกษาวิธีการพฒันาครู และ เพือศึกษาการพฒันาโปรแกรม
พฒันาครู ด้วยขนัตอนการศึกษาทีประกอบด้วย  ) การศึกษาเอกสาร ข้อมูลพืนฐาน  แนวคิด  
ทฤษฎี     ) การศึกษาความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนจากบุคคลทีเกียวขอ้ง 

  1. 1  ผลการศึกษาเอกสาร ขอ้มูลพืนฐาน  แนวคิด  ทฤษฎี    โดยการศึกษาทบทวน 
วเิคราะห์  เอกสาร  ขอ้มูลพืนฐาน    โดยจะนาํเสนอผลในแต่ประเด็นทีศึกษาดงัต่อไปนี 

     1.1.  ผลการศึกษาเอกสารความตอ้งการจาํเป็นเกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผลในชันเรียน   โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาขอ้มูลทงัผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียนและผลการ
ทดสอบมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้   โดยผลการ
ประเมินนักเรียนนันผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานการวดัและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาทงั
ภายในประเทศ เช่น ผลการประเมินคุณภาพระดบัชาติ (National Test) ทงัในส่วนของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา   สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดบัชาติ  ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  (National  Test : NT) และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน  (Orianary  National  Education Testion : O-NET)  และผลการ
ประเมินความสามารถของผูเ้รียนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่านในระดับ
นานาชาติ เช่น TIMSS 1995-2007,  PISA 2000-2009 ทีประเทศไทยเขา้ร่วมโครงการ ผลการ
ประเมินดงักล่าวสะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนไทยทีมีแนวโน้มตาํลงในทุกด้านและในทุกปี ผล
การศึกษาร่วมกบันานาชาติ ทีพบว่าผลสัมฤทธิวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่านตาํกว่า
นานาชาติในระดบัประเทศ ผลการประเมินในภาพรวม พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการศึกษาไม่เป็นทีน่า
พอใจนัก เมือพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษาปีที 6 มธัยมศึกษาปีที 3 และมธัยมศึกษาปีที 6 ซึงพบวา่ คะแนน
เฉลีย 4 ปี คือ พ.ศ. 2549 – 2553 ในวิชาหลกั  5 วิชา ประกอบดว้ย ภาษาไทย สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ตาํกวา่ร้อยละ 50  (สํานกัทดสอบทางการศึกษา  2555: 

24 )  จากผลการประเมินทงัในระดบัชาติและนานาชาติสะทอ้นให้เห็นสภาพการวดัและประเมินผล
ตอ้งเร่งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน รวมทงัสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการ
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สอน  การวดัและประเมินผลในชนัเรียนของครูทีไม่สามารถทาํให้ผูเ้รียนบรรลุตามมาตรฐานตามที
หลกัสูตรกาํหนดได ้
 สําหรับผลการสอบของครูเกียวกบัความรู้ด้านการวดัและประเมินผลซึงจดัสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยได้ทาํการทดสอบ
สมรรถนะครูทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครังที 1  ประจาํปีงบประมาณ 2555  มีครูที
ทาํคะแนนผา่นเกณฑ์เกินร้อยละ 60  จาํนวน 743  คน หรือ ร้อยละ 30 จากผูเ้ขา้สอบ 2,055 คน  
(www.dailynews.co.th : 7 สิงหาคม  2555) จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสะทอ้นไดว้า่ครูตอ้งมีความ
จาํเป็นทีตอ้งมีพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้   นอกจากนนัแลว้ยงัไดศึ้กษา
ขอ้มูลเกียวกบัมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่าในส่วนของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนัน  
คุรุสภาไดก้าํหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในขอ้ที 5  เกียวกบัความรู้เรืองการวดัและประเมินผลการศึกษา 
ซึงครูจาํเป็นตอ้งมีความรู้และความสามารถดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาไวด้งันีคือ  ดา้น
สาระความรู้   1) หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา 2) การสร้างและใชเ้ครืองมือ
วดัและประเมินผลการศึกษา  3) การประเมินตามสภาพจริง 4) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 5) 
การประเมินภาคปฏิบัติ  6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ด้านสมรรถนะการวดัและ
ประเมินผล 1) สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง 2) สามารถนาํผลการประเมิน
ไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนรู้และหลกัสูตร    
 จากการศึกษาหลักการและแนวคิดการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551   ไดก้าํหนดหลกัการและแนวคิดเกียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไวว้า่ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพืนฐาน
สองประการคือการประเมินเพือพฒันาผูเ้รียนและเพือตดัสินผลการเรียน ในการพฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบผลสําเร็จนัน ผูเ้รียนจะต้องได้รับการพฒันาและประเมินตาม
ตวัชีวดัเพือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียนซึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบั (สํานัก
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา 2551: 3 - 4)   ซึงจะเห็นไดว้า่การวดัและประเมินผลในชนัเรียนถือ
วา่เป็นการประเมินทีสาํคญัเพราะถือวา่เป็นการประเมินผูเ้รียนเพือพฒันาความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
เป็นการวดัและประเมินผูเ้รียนด่านแรกและถือว่าเป็นการประเมินทีใกลต้วัผูเ้รียนมากทีสุด  และ
ต้องดําเนินการวดัและประเมินผลนักเรียนได้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชีวดัทีกาํหนดไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  (สํานกัทดสอบทางการศึกษา,  2554 

:4)  ส่วนสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ประกอบดว้ย     1)  ความรู้ความเขา้ใจ
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ในกระบวนการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน  2)  สร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัผลและ
ประเมินผลทีมีคุณภาพได้ตรงตามความตอ้งการ   3) มีทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีมี
ประสิทธิภาพ   (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนพิเศษ 76  ง ลงวนัที 5 กนัยายน 2548 : 41) 
 นอกจากนนัแลว้ยงัไดศึ้กษาเอกสารเกียวกบัความรู้เกียวกบัสมรรถนะครู  ในขอบข่าย
ของความหมายของสมรรถนะ    ความสําคญัของสมรรถนะ  ประเภทของสมรรถนะ  ทงัของไทย
และต่างประเทศ เพือนาํผลทีไดจ้ากการศึกษามาสรุปเป็นสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน 
 สรุปผลการจดัการศึกษาเอกสาร  ความตอ้งการจาํเป็นเกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผล พบว่า ครูตอ้งมีสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล ตามทีมาตรฐานวิชาชีพครู
กาํหนด  จาํนวน    3  สมรรถนะ คือ   1)  สมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวดัผล
และประเมินผลการเรียนการสอนมีตวัชีวดั 2 ตวัชีวดั คือ มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ 
เทคนิค หรือวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงทีเน้นการติดตามความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  และมีความรู้ความเขา้ใจทีจะพฒันาเครืองมือวดัผลและประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรม
ดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  2)  สมรรถนะดา้นการสร้าง
และเลือกใช้เครืองมือวดัผลและประเมินผลทีมีคุณภาพได้ตรงตามความตอ้งการ   มีตวัชีวดั  2  
ตวัชีวดั คือ พฒันาการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยเครืองมือและวิธีการทีเหมาะสมและ 
วเิคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้
ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอน  3) สมรรถนะดา้นการมีทกัษะการ
วดัผลและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ   มีตวัชีวดั  3  ตวัชีวดั คือ ทกัษะการวดัผลและประเมินผลที
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัสําหรับผูเ้รียน ทีระบุในแผนการ
จดัการเรียนรู้ทีครอบคลุมดา้น พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และโอกาสการเรียนรู้   ความสามารถ
ในการประเมินเพือวินิจฉยัเกียวกบัระดบัการเรียนรู้ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ โอกาสการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  และ มีทกัษะการวิเคราะห์ การแปลผล การรายงานผล และการนาํเสนอแนวทางแกไ้ข 
ปรับปรุง พฒันาผูเ้รียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

    1.1.2 ผลการศึกษาเอกสารเกียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินในชันเรียน  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาเอกสารเกียวกบั
ความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะครู โดยไดศึ้กษาขอ้มูลจาก เอกสารสรุป
รายงานผลการอบรมครูด้านการวดัและประเมินผลซึงจัดโดยสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ในระหว่างวนัที 7 – 9 พฤษภาคม  2555  จากผลการตอบ



 

 

164 

 

แบบสอบถาม พบวา่ ครูมีความรู้ความเขา้ใจ รวมทงัความสามารถในเรืองการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผล ตามมาตรฐานตวัชีวดั ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูทงัในสาระความรู้ความเขา้ใจ 
และสมรรถนะในการวดัและประเมินการศึกษา  สรุปผลจากการศึกษาพบว่า สํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ควรมี หลกัสูตรฝึกอบรมหรือโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ
ครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนเพือใช้อบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
นาํไปใช้ในชันเรียนได้ รวมทงัการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลเพือพฒันาการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตามมาตรฐานตวัชีวดัของหลกัสูตร โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) เพราะว่า สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพืนฐาน
ของการเรียนของทุกกลุ่มสาระ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  เป็นสาระทีมี
ผลการประเมินในระดบัชาติตาํและครูยงัขาดความสามารถในการวิเคราะห์ตวัชีวดัในสาระการ
เรียนรู้ดงักล่าวเหล่านนัเพือมาสร้างเครืองมือวดัและประเมินได ้รวมทงัมีความตอ้งการทีไดรั้บการ
นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือในเรืองการวดัและประเมินผลในชันเรียนจากศึกษานิเทศก์หรือ
ผูเ้กียวขอ้งอย่างประจาํและต่อเนืองโดยควรจะมีทงัการนิเทศทางตรงและการนิเทศผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ เพือนาํผลทีไดจ้ากการนิเทศนนัไปปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนต่อไป (สํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3,  2555 : 63) 
 ผลจากการศึกษาเอกสารทีเกียวกบัความตอ้งการของครูดา้นการพฒันาสมรรถนะดา้น
การวดัและประเมินผลในเรียน  พบว่า  ครูตอ้งการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนโดยเฉพาะครูผูส้อนระดบัชนั ประถมศึกษาปีที 4   และประถมศึกษาปีที 5  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เพือให้ครูได้พฒันา
สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถดาํเนินการ
วดัและประเมินผลนกัเรียนไดต้รงตามมาตรฐานตวัชีวดัของหลกัสูตร 
      1.1.3   ผลการศึกษาเอกสารเกียวกบัวธีิการพฒันาครู  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษา
เอกสารทีเกียวกบัการพฒันาครูเพือนาํมาเป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาโปรแกรมพฒันาครูนัน  
โดยไดศึ้กษา  แนวคิด  ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาครู  รวมทงัศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบว่า  
การดาํเนินงานทีผ่านมาเกียวกบัการพฒันาครูด้านการวดัและประเมินผลกระทาํไม่ต่อเนือง การ
พฒันาครูมีเทคนิคและวธีิการหลายรูปแบบ เช่น การประชุมสัมมนา การศึกษาต่อ  การนิเทศติดตาม  
และอืน ๆ แต่เทคนิควธีิการทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ทกัษะ และเจตคติทีดี
ต่อการปฏิบติังาน และทาํให้ครูมีกระบวนการทีดี คือ การฝึกอบรม (ชินวฒัน์ นิจเนตร; และคน
อืนๆ. 2536: 76; รวีวตัร์ สิริภูบาล. 2543: 26) ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานผลการวิจยัของ นิโรจน์ ไทย
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ทองและชาตรี ไพรินทร์ (รวีวตัร์ สิริภูบาล. 2543: 152 อา้งอิงจากนิโรจน์ ไทยทองและชาตรี 

ไพรินทร์) ทีสรุปไวใ้นขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการนาํ   การฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึงเป็นเทคนิควิธี
ในการพฒันาวชิาชีพอยา่งหนึงทีช่วยใหค้รูมีโอกาสเพิมพนูความรู้ความสามารถ ทกัษะและมีเจตคติ
ทีดีในการปฏิบติังาน เป็นแนวทางทีจะช่วยให้ภาระกิจการงานทีปฏิบติัอยู่ดาํเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาํให้ครูมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีดี ทีจะสนองกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา ให้มีคุณภาพ อนัจะเป็นผลทาํให้ครูมีความตืนตวัและทนักบัความกา้วหนา้ทาง
วิชาการ (มนสั บุญประกอบและคณะ. 2547: 7) จากการศึกษาวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพือพฒันาครูของ  รววีตัร์ สิริภูบาล (2543) ; เกษริน มนูญผล(2544)  ;  ฉ รั ต  ไ ท ย อุ ทิ ศ  

(2547)   พบวา่ การฝึกอบรมครูสามารถพฒันาใหค้รูไดเ้พิมพนูความรู้ ความเชียวชาญ  มีความมนัใจ
ในการจดัการเรียนรู้ มีเจตคติทีดีต่อการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพได ้

แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึงทีสามารถนาํมาใช้ในการพฒันาครูทงัด้าน
ความรู้ทกัษะและเจตคติ ในการจดัการเรียนรู้ ให้ดีขึนได ้ และตอ้งมีการนิเทศติดตามผลอยา่งเป็น
ประจาํและต่อเนือง ทงัเป็นแบบทางตรง หรือ นิเทศทางไกล จึงสามารถทาํให้ครูไดรั้บการพฒันา
อยา่งยงัยนื 

 จากการศึกษาเอกสารเกียวกบัวิธีการพฒันาครู  พบว่า วิธีการทีเหมาะสมทีสุดในการ
พฒันาครูในระหว่างประจาํการคือการอบรมพฒันาตามโปรแกรมหรือหลกัสูตรทีใชใ้นการอบรม
พฒันาและการนิเทศติดตามซึงจาํเป็นตอ้งมีการทงันิเทศแบบรายบุคคลและแบบทางไกลผ่านสือ
รูปแบบต่าง ๆ  จึงจะสามารถทาํใหค้รูไดรั้บการพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
     .1.4  ผลการศึกษาเอกสารเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมพฒันาครู  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมนนั  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามแนวคิด
การพฒันาหลกัสูตรของทงัของนกัการศึกษาไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น การพฒันาหลกัสูตรตาม
แนวคิดของ ไทเลอร์ (Tyler 1949 :10)   ทาบา (Taba 1962 : 12-13)  เซยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์และเล
วิส (Saylor, Alexander,and Lewis  1974 : 30)  โอลิวา (Oliva 1992 : 70-71)  และ สุเทพ  อ่วมเจริญ  
(2555 : 13 )   จนสรุปไดว้า่  การพฒันาโปรแกรมเพือพฒันาครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนนัน มีขนัตอนหลกั ๆ  ขนัตอน ในการพฒันาโปรแกรม คือ  ขนัตอนที    การศึกษาขอ้มูล
พนืฐาน   ขนัตอนที   การพฒันาโปรแกรม  ซึงมี  ขนัตอนยอ่ยคือ 1) ขนัเตรียมการ  2)  ขนัยกร่าง
โปรแกรม  3)  ขนัการประเมินโปรแกรม  และ  4)  ขนัปรับปรุงโปรแกรม ขนัตอนที  การทดลอง
ใชโ้ปรแกรม และการนิเทศติดตามผลการใชโ้ปรแกรม และ ขนัตอนที   การปรับปรุงโปรแกรม 
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  .2. ผลการศึกษาความต้องการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน  จากบุคคลทีเกียวขอ้ง  

 การศึกษาความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชัน
เรียน  จากบุคคลทีเกียวข้องนัน  ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งกบัการพฒันา
สมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน   โดยผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ทีมี
โครงสร้าง สัมภาษณ์ใน ประเด็น  ประเด็นคือ 1) ความตอ้งการจาํเป็นดา้นสมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน   2)ความตอ้งการจาํเป็นของครูเกียวกบัการพฒันาสมรรถนะด้านการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน   3)ความตอ้งการเกียวกบัวิธีการพฒันาครู  และ ) ความตอ้งการจาํเป็น
เกียวกบัวธีิการพฒันาโปรแกรม  โดยดาํเนินการสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้งโดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  ซึงเป็นคนทีมีความรู้ความเขา้ใจในเกียวกบัการพฒันาครู จาํนวน    คน  คือ  
ครูผูส้อนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จาํนวน   คน    ผูบ้ริหารโรงเรียน  จาํนวน    คน  ศึกษานิเทศก ์
จาํนวน    คน   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  จาํนวน   คน  หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาบุคลากร 
จาํนวน    คน  และนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จาํนวน    คน    โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์ดว้ย
ตวัผูว้ิจยัเอง  เมือผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์แลว้นาํผลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาสรุปโดยการพรรณา
ความ โดยมีผลในแต่ละประเด็น ดงันี 
    1.2.1  ผลการสัมภาษณ์ประเด็นเกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน ผลการสัมภาษณ์ประเด็นเกียวกบัสรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน  
พบวา่  สมรรถนะทีครูควรมีในการวดัและประเมินผล  คือ    ครูควรมีสมรรถนะดา้นความรู้ในเรือง
การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร  ครูควรมีสมรรถนะในด้านทกัษะความสามารถสร้างและ
พฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และครูควรมีสมรรภนะด้าน
ความสามารถในการวดัและประเมินผลนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพเพือนาํไปสู่การพฒันานกัเรียน
หรือตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนได ้  ดงัตวัอยา่งคาํสัมภาษณ์ ดงันี 

              “ในเรืองการวดัและประเมินผล  ครูควรจะมีความรู้เกียวกับการ 

                    วดัและประเมินผล  มีความรู้และสามารถสร้างและพัฒนาเครืองมือวดัและ 

                    ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนเองรับผิ ดชอบ  รวมทังมีสามารถ 

                    ดาํเนินการวดัและประเมินผลนักเรียนในการนาํผลทีได้จากวัดผลไป 

                    ปรับปรุงหรือตัดสินผลการการเรียนของนักเรียนได้” 

                                                                             (การสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก ์ : 7 มีนาคม  2556) 
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 ซึงสอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์ของอีกท่านหนึง  วา่ 
 

  

 

 

                                                                          (การสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารโรงเรียน : 9 มีนาคม 2556) 
 

 เช่นเดียวกบัผูเ้กียวขอ้งอีกท่านหนึงไดใ้ห้ความเห็นประเด็นเกียวกบัสมรรถนะครูดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน วา่ 
 

 

  

 

 

 

 

 (การสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  : 20 มีนาคม  2556) 
 

         1.2.2    ผลการสัมภาษณ์ประเด็นเกียวกบัความตอ้งการจาํเป็นของครูดา้นการ
พฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ผลจากการสัมภาษณ์  พบวา่ ครูยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกับการวดัและประเมินในชันเรียนทีได้กาํหนดให้ครูดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลใหต้รงตามตวัชีวดั  และตอ้งประเมินให้ครบทุกตวัชีวดัให้เป็นตามมาตรฐานทีหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  กาํหนด  ครูผูส้อนดาํเนินการวดัและประเมินผล
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบ กลางภาคเรียน หรือการสอบปลายภาคเรียน โดยส่วนใหญ่ใช้
แบบทดสอบทีไดจ้ากสาํนกัพิมพ ์หรือ ไดรั้บมาจากสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา จึงมีความตอ้งการ
ทีอยากพฒันาตนเองเกียวกบัการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลนกัเรียนตามมาตรฐาน
ตวัชีวดั  รวมทงัมีความตอ้งการทีจะพฒันาตนเองดา้นการวดัและประเมินผล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ดา้นการวดัและประเมินผลโดยตรง เนืองจากหน่วยงานทีรับผิดชอบการพฒันาครูไม่ค่อยมีการ
ดําเนินการพฒันาครูด้านการวดัและประเมินผลโดยตรง  ดังเห็นได้จากคําให้สัมภาษณ์ของ
ผูเ้กียวขอ้ง ดงันี 

       “สมรรถนะในด้านการวัดและประเมินผล ทีสําคัญทีครู ต้องมี  คือ ต้อง
มีความรู้  ความเข้าใจ  นาํไปวดัผลในชันเรียน และสามารถนาํผลไปปรับปรุง
หรือพัฒนานักเรียนได้” 

       “สมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผล นันมาตรฐานวิชาชีพครูด้าน
มาตรฐานความรู้ได้กาํหนดไว้แล้วว่า ครูต้องมีสรรถนะด้านความรู้   ด้าน
ความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครืองมือ  และ ด้านทักษะในการวัด
และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ  ครูจะสามารถวัดและประเมินผลผู้ เรียน
ให้ตรงมาตรฐานตัวชีวัดในหลักสูตรดีขึน ถ้าครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูกาํหนด” 
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        (การสัมภาษณ์ครู  : 7  กุมภาพนัธ์  )  

 

 ส่วนผูเ้กียวขอ้งอีกท่านหนึงไดใ้หค้วามคิดเห็นเกียวกบัประเด็นนี วา่ 
 

 

 

 

 

 

 

  
(การสัมภาษณ์ครู  : 7  กุมภาพนัธ์  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (การสัมภาษณ์ครู  :  7  มีนาคม   ) 
 

       “เคยเรียนเรืองการวัดและประเมินผลมาตอนเรียนปริญญา  ถ้ามีการ
อบรมหรือพัฒนาครูเกียวกับการวัดและประเมินผลในชันเรียนโดยเฉพาะ
เรืองการสร้างและพัฒนาเครืองมือวัดและประเมินผล  อยากจะเข้ารับการ
อบรมด้วย เพราะความรู้ทีเคยเรียนมาตอนปริญญาตรีลืมไปบ้างแล้ว  จึงอยาก
พัฒนาตนเองเพือนําไปจัดการเรียนการสอนและการวัดแลประเมินผล
นักเรียนเพือพัฒนานักเรียนต่อไป” 

         “ได้ทราบข่าวมาว่าผลการสอบนักเรียนในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติผลการสอบของเด็กไทยเทียบเท่าเด็กชาติอืน เป็นการสะท้อนผล
การวัดและประเมินผลในชันเรียน สือให้เห็นว่าครูอาจจะขาดความรู้ความ
เข้าใจเกียวกับการวัดและประเมินผล หรือพูดง่าย ๆ คือ ครูขาดสมรรถนะ
ด้านการวัดและประเมินผลในชันเรียนนันเอง  ควรจะมีหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบได้พัฒนาครูในด้านนี  อาจจะช่วยให้นักเรียนมีผลการประเมินที
สูงขึนได้” 

 “ อยากให้อบรมหรือพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลในชัน
เรียนให้แก่ครูผู้สอนทีสอนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที 4  

และ ชันประถมศึกษาปีที 5  บ้าง  เพราะเห็นอบรมหรือพัฒนาแต่ครูผู้สอน ที
นักเรียนต้องถูกทดสอบระดับชาติ คือครูชัน ป.3  , ป.6  และ ครู ม.3  ที
นักเรียนต้องสอบ  NT  , O-NET   ควรจะอบรมเรืองการวัดและประเมินผล
ให้ครูชันอืนด้วยเพือให้การวดัและประเมินผลในชันเรียน เพือเตรียมนักเรียน
รองรับการประเมินระดับชาติ เมือนักเรียนเลือนชันสูงขึนต่อไป” 
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    1.2.3   ผลการสัมภาษณ์ประเด็นวธีิการพฒันาครู  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งใน
ประเด็นวิธีการพฒันาครู พบว่าวิธีการพฒันาครูทีเหมาะสม ควรเป็นการอบรมครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนโดยตรง โดยกาํหนดให้มีการอบรม เป็นหลกัสูตรหรือโปรแกรมพฒันาครู 
โดยมีทงัภาคทฤษฎีและการปฏิบติัจริง  รวมทังต้องมีการนิเทศติดตามด้วย  ดังเห็นได้จากคาํ
สัมภาษณ์ของผูเ้กียวขอ้งวา่ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

        (การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน :   มีนาคม  ) 
 ซึงสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผูเ้กียวข้องอีกท่านหนึงได้ให้ความคิดเห็นใน
ประเด็นดงักล่าววา่  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

(การสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร :   มีนาคม  ) 
 

 “การพัฒนาครูทีเกียวข้องการการวัดและประเมินผลในชันเรียน
โดยตรงทีจะให้เกิดผลดีต่อครูและนักเรียนนัน ควรมีวิธีการพัฒนาครู ให้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตรอบรมครูเกียวกับการวัดและประเมินผลโดยตรง
เพือให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนาํไปปฏิบัติจริงได้  ควร
กาํหนดให้มีการอบรมทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประมาณ    2 -  3  วัน  
และควรมีการนิเทศติดตามหลังจากครูเข้ารับการอบรมด้วย จึงจะเป็นวิธีการ
พัฒนาทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อครูและนักเรียน” 

 

       “ วิธีการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลในชันเรียนนัน  เนืองจาก
ศาสตร์เรืองการวัดและประเมินนันเป็นศาสตร์ทีค่อนข้างยากและซับซ้อน 
ดังนันการพัฒนาครูเพือให้ครูสามารถมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ความสามารถในการไปปฏิบัติวัดและประเมินผลในชันเรียนได้นัน  ผู้ ที
ดาํเนินการจัดอบรมต้องเชิญให้ครู เข้ารับการอบรม  โดยเน้นทังการทบทวน
ความรู้ภาคทฤษฎี และควรมีการอบรมภาคปฏิบัติด้วย  แต่สิงทีเราจะรู้ว่าครู
อบรมแล้วปฏิบัติได้หรือไม่นัน ผู้ จัดอบรมหรือพัฒนาครู ต้องลงไปนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือครูทีโรงเรียนด้วย  การพัฒนาครูในเรืองดังกล่าวจึงจะ
บรรลุผล” 
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 ผลการสัมภาษณ์ในประเด็นเกียวกบัการนิเทศติดตาม  ผูเ้กียวขอ้งได้ให้ความคิดเห็นว่า  
การพฒันาครูหรืออบรมครูหลายหลกัสูตรทีผูจ้ดัในระดบัเขตพืนทีหรือจากหน่วยงานตน้สังกดั  จดั
อบรมให้ครูแล้วไม่ไดนิ้เทศติดตามทาํให้ไม่สามารถประเมินไดว้่าผลการอบรมครูในแต่ละเรืองนัน
เป็นอย่างไร  ดงันนัถ้าจะให้การพฒันาครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน เกิดประโยชน์ต่อ
ครูผูส้อนและนกัเรียนนนั ผูจ้ดัอบรมรมหรือผูพ้ฒันาตอ้งมีการวิธีการนิเทศติดตาม  ช่วยเหลือ แนะนาํ
ให้แก่ผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ย ซึงตอ้งดาํเนินการนิเทศติดตามโดยตรงโดยการนิเทศในชนัเรียน  หรือ 
นิเทศผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ดว้ย   ดงัจะเห็นไดจ้ากความคิดเห็นจากคาํสัมภาษณ์
ของผูเ้กียวขอ้ง ทีวา่ 
 

 

 

 

 

       (การสัมภาษณ์นกัพฒันาทรัพยากรบุคคล :   มีนาคม ) 
 เช่นเดียวกบัผูเ้กียวขอ้งอีกท่านหนึงไดใ้หค้วามคิดเห็นเกียวกบัการนิเทศติดตาม วา่ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    (การสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก ์ : 20 มีนาคม ) 
 

       “ การอบรมครูไม่ว่าอบรมเรืองใดจะวัดได้ว่าครูทีผ่านการอบรมไปนัน
สามารถนาํความรู้ทีได้จากการอบรมไปใช้จริงหรือไม่นัน  จาํเป็นอย่างยิงที
ต้องลงไปนิเทศติดตามทีโรงเรียนด้วย  เพือให้ผู้นิเทศหรือผู้ จัดได้ติดตามหรือ
ลงไปให้คาํช่วยเหลือ แนะนาํ เพิมเติมในการปฏิบัตจริงทีโรงเรียน” 

           “การนิเทศติดตามครูเมือดาํเนินการอบรมหรือพัฒนาครูเสร็จแล้ว  ผู้
จัดอบรมหรือผู้ดาํเนินการพัฒนาครูจาํเป็นต้องดาํเนินการนิเทศติดตามครูที
เข้ารับการอบรมด้วยทุกครังเพือประเมินผลการอบรมว่าครูมีความรู้ความ
เข้าใจหรือสามารถนาํความรู้ทีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชันเรียน
อย่างยิง ดังนันการนิเทศติดตามจึงมีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาครู ซึงเรา
สามารถนิเทศครูได้ทังทางตรงคือลงไปนิเทศติดตามทีโรงเรียน  สังเกตการณ์
สอนในชันเรียน หรือ การเยียมชันเรียน  และการนิเทศทางอ้อม โดยใน
ปัจจุบันระบบสังคมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นทีนิยม หลายประการ เช่น 
Facebook   การติดต่อผ่านระบบไลน์  ผู้ นิเทศสามารถใช้ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ใช้เป็นสือกลางในการนิเทศครูด้วยกไ็ด้”  
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         .2.4  ผลการสัมภาษณ์ประเด็นการพฒันาโปรแกรม  ผลการสัมภาษณ์ประเด็น
ความตอ้งการเกียวกบัการพฒันาโปรแกรม  ผูเ้กียวขอ้งส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่หรือการพฒันา
หลกัสูตรเพือนาํไปพฒันาครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนนนั  
สรุปได้ว่า   การพัฒนาโปรแกรมทีใช้พัฒนาครูด้านการว ัดและประเมินผลในชันเรียนนัน  
ผูพ้ฒันาโปรแกรม ควรดาํเนินการพฒันาในรูปแบบหลกัสูตรสําเร็จรูปทีให้ผูน้าํโปรแกรมไปใชใ้น
การพฒันาครู หรือผูเ้ขา้รับการอบรมตามโปรแกรมสามารถนาํไปใช้ไดเ้ลย โดยผูพ้ฒันาโปรแกรม
ควรดําเนินการพฒันาโปรแกรมตามกระบวนการพฒันาโปรแกรมหรือพฒันาหลักสูตร โดย
ดาํเนินการวิจยัและพฒันาโดยดาํเนินการตามขนัตอนการพฒันาโปรแกรม คือการเตรียมการก่อน
การพฒันาโปรแกรม   การยกร่างโปรแกรม   การประเมินโปรแกรม      และการปรับปรุงโปรแกรม   
ดงัจะเห็นไดจ้ากผูเ้กียวขอ้งไดใ้หค้าํสัมภาษณ์ในประเด็นวธีิการพฒันาโปรแกรม  ทีวา่  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        (การสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก ์:    10  มีนาคม  ) 
 ซึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งในประเด็นการพฒันาโปรแกรม  วา่  

 

 

 

 

      (การสัมภาษณ์หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาบุคลากร : 22  มีนาคม ) 
 

           “ในฐานะทีรับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา ในระดับเขตพืนทีการศึกษา ยังไม่มีหลักสูตรทีใช้ในการพัฒนาครู
เกียวกับการวัดและประเมินผลในชันเรียนทีต้องให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ 
รวมทังสามารถดําเนินการสร้างเครืองมือวัดและประเมินผลให้ตรงตาม
มาตรฐานตัวชีวัดทีหลักสูตรกาํหนดเลย  ถ้าหากว่ามีหลักสูตรมาจัดอบรมครู
หรือพัฒนาครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนจะดีมาก  โดยต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมพัฒนาเป็นไปตามขันตอนการพัฒนา
หลักสูตร คือศึกษาสภาพความต้องการจําเป็น  ยกร่างโปรแกรม  นําไป
ทดลองใช้  ประเมิน และปรับปรุงโปรแกรม  จึงจะทาํให้โปรแกรมนันดีมี
คุณภาพ” 

 “ การพัฒนาโปรแกรมหรือการพัฒนาหลักสูตรเพือพัฒนาครู
ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนเพือให้การดาํเนินการพัฒนาโปรแกรม
หรือหลักสูตรเป็นไปตามกระบวนการพัฒนา” 
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 ซึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งอีกท่านหนึงในประเด็นนี  วา่ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         (การสัมภาษณ์ครู  : 13  มีนาคม  ) 
 

 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นสําหรับการพฒันา
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  

จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้ง เกียวกบัการพฒันาโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  สรุปไดต้าม
ประเด็นทีศึกษาดงันี 
 1. สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลในชันเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ครูตามมาตรฐานวชิาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผลเพือพฒันาการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  
   1.1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนมี
ตวัชีวดั 2 ตวัชีวดั คือ 

     .1.1  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ เทคนิค หรือวิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริงทีเนน้การติดตามความกา้วหนา้ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

    1.1.2  มีความรู้ความเขา้ใจทีจะพฒันาเครืองมือวดัผลและประเมินผลให้ครอบคลุม
พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

   1.2  ด้านความสามารถในสร้างและเลือกใช้เครืองมือวดัผลและประเมินผลทีมี
คุณภาพ  ไดต้รงตามความตอ้งการ  มีตวัชีวดั 2 ตวัชีวดั คือ 

“ เนืองด้วยโปรแกรมหรือหลักสูตรทีจะใช้พัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินผลในชันเรียนนัน ถ้าเรืองการสร้างและพัฒนาเครืองมือวัดและ
ประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานตัวชีวัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 นัน ถ้ามีตัวอย่างเครืองมือครบทุกตัวชีวัดใน
กลุ่ มสาระการเ รียน รู้ ที เ ข้ าอบรมบรรจุอยู่ ในโปรแกรม  ที ผ่านตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือการพัฒนาโปรแกรม เป็นลักษณะสําเร็จรูป 
หรือเป็น  แพคเก็ต จะดีมาก เพราะครูสามารถนําตัวอย่างเครืองมือไป
ประยกุต์ใช้ได้เลย” 
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     1.2.1 พฒันาการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยเครืองมือและวิธีการที
เหมาะสม  

    1.2.2  วเิคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศที
เป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

 

    1.3  ดา้นทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ  มีตวัชีวดั 3 ตวัชีวดั คือ 

     1.3.1 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานกรเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ทีคาดหวงัสําหรับผูเ้รียน ทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีครอบคลุมด้าน พุทธพิสัย 
ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และโอกาสการเรียนรู้  

    1.3.2  ความสามารถในการประเมินเพือวนิิจฉยัเกียวกบัระดบัการเรียนรู้ 
ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ โอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

    1.3.3 มีทกัษะการวิเคราะห์ การแปลผล การรายงานผล และการนาํเสนอแนว
ทางแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาผูเ้รียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 2. ความต้องการจําเป็นเกียวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลในชัน

เรียน โดยครูความตอ้งการเขา้รับการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู   โดยเฉพาะก ลุ่มสาระการเ รียนรู้ภาษาไทย   และสาระการเ รียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) เพราะวา่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นพืนฐานของการเรียนของ
ทุกกลุ่มสาระ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  เป็นสาระทีมีผลการประเมินใน
ระดบัชาติตาํและครูยงัขาดความสามารถในการวเิคราะห์ตวัชีวดัในสาระการเรียนรู้ดงักล่าวเหล่านนั
เพือมาสร้างเครืองมือวดัและประเมินได้  โดยครูทีมีความตอ้งการพฒันามากทีสุดคือครูผูส้อนใน
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4  และชนัประถมศึกษาปีที 5  เนืองจากวา่ ครูในระดบัชนัทงัสองชนันี
หน่วยงานตน้สังกดัไม่ไดก้าํหนดเป็นระดบัชนัทีตอ้งประเมินผลในระดบัชาติจึงไม่ค่อยไดรั้บการ
พฒันา  
 3. วธีิการพฒันาครู ควรเป็นการอบรมครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนโดยตรง 
โดยกาํหนดใหมี้การอบรมพฒันาตามโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน  โดยมีทงัภาคทฤษฎีและการปฏิบติัจริง  รวมทงัตอ้งมีการนิเทศ
ติดตามทงัการนิเทศทางตรงและการนิเทศโดยผา่นเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ 

 4. การพฒันาโปรแกรมพัฒนาครู    ในการทีจะพฒันาโปรแกรมเพือพฒันาสมรถนะครู
ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนนัน  ต้องใช้กระบวนการวิจยัตามขันตอนคือ   1)  ขนั
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การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ศึกษาความตอ้งการจาํเป็น   2) ขนัการพฒันาโปรแกรม  โดยมีการตรียม
การ   การยกร่างโปรแกรม   ประเมินโปรแกรม  และการปรับปรุงโปรแกรม  3) การทดลองใช้
โปรแกรม และการนิเทศติดตาม  ทังการนิเทศแบบรายบุคคลและการนิเทศผ่านเครือข่าย
อิเลคทรอนิกส์  4)  การปรับปรุงโปรแกรม 
 

ขันตอนที 2  ผลการพัฒนาโปรแกรม  เป็นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะ

ครูระดับการศึกษาขันพนืฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน    

 ในขันตอนนีมีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน  โดยมีวิธีการดาํเนินการพฒันา  4  

ขนัตอนคือ  ขนัการเตรียมการ  ขนัการยกร่างโปรแกรม  ขนัการประเมินโปรแกรม  และขนัการ
ปรับปรุงโปรแกรม โดยมีผลการพฒันาในแต่ละขนัตอนดงันี 

 ผลขันการเตรียมการ   ผู ้วิจ ัยได้เตรียมสืออุปกรณ์ทีจําเป็นต่อการจัดทําโครงร่าง
โปรแกรม ประกอบดว้ย กระดาษ เครือปรินท ์ เครืองคอมพิวเตอร์  และวสัดุอุปกรณ์อืนทีจาํเป็นต่อ
การยกร่างโปรแกรม  โดยเตรียมการเกียวกบัระยะเวลาในการสร้าง พฒันาโครงร่างโปรแกรม  ใน
ระหวา่งเดือน มีนาคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2556  และเตรียมการติดต่อประสานงานผูที้เกียวขอ้งใน
ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556   

 

  ผลขันยกร่างโปรแกรม และเอกสารหรือเครืองมือประกอบการใช้โปรแกรม    สําหรับ
ผลการยกร่างโปรแกรมนนั มีผลดงันีคือ 

   1. ผลการยกร่างองค์ประกอบโปรแกรม  จากการสรุปในขนัการเตรียมการผูว้ิจยัได้
ยกร่างโปรแกรมได ้ 6  องคป์ระกอบ ดงัมีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบคือ ดงันี คือ 

     1.1  หลกัการของโปรแกรม   ในการกําหนดหลักการของโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนนนั  ผูพ้ฒันา
กาํหนด หลกัการ หลกัการ คือ หลกัการที หนึงเป็นโปรแกรมทีใชใ้นการพฒันาครูให้มีสมรรถนะ
ดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู และหลกัการทีสอง คือหลกัการการวดัและ
ประเมินผลตามหลกัสูตร  
         1.2  จุดหมายของโปรแกรม   ในการกาํหนดจุดหมายเฉพาะของโปรแกรมที
ตอ้งการพฒันาให้ครูทีเข้ารับการพฒันาบรรลุเป้าหมายมี ผลการพฒันาเป็นไปตามทีโปรแกรม
ตอ้งการใหเ้กิดขึน  โดยมีจุดหมาย 2  ขอ้คือ 
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         1.2.1 เพือให้ครูมีความรู้เกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล
ตามมาตรฐานวชิาชีพครู การวดัและประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment : CBA) 

              1.2.2  เพือให้ครูมีความสามารถในการวดัผลตามหลกัสูตร(Curriculum 

Based Measurement) การออกแบบการประเมินผลและออกแบบเครืองมือการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน 

     1.3  สมรรถนะทต้ีองการจะให้เกิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม   สําหรับการ
กาํหนดสมรรถนะทีตอ้งการใหเ้กิดตามจุดหมายของโปรแกรมนี ผูว้ิจยัไดน้าํจุดหมายของโปรแกรม
มากาํหนดเป็นสมรรถนะทีตอ้งการให้ครูทีเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมมีสมรรถนะให้เป็นไป
ตามความต้องการทีครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการวดัและประเมินผล   โดยมี
สมรรถถนะทีตอ้งการใหเ้กิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรมคือ 

      1.3.1  ด้านความรู้  มีความรู้ การวดัและประเมินตามหลักสูตร
(Curriculum Based Assessment :CBA) มีตวัชีวดั 2 ตวัชีวดั คือ 

          .3.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ เทคนิค หรือวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงทีเนน้การติดตามความกา้วหนา้ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

            1.3.1.2. มีความรู้ความเข้าใจทีจะพัฒนาเครืองมือวดัผลและ
ประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และ คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

             1.3.2.  ดา้นทกัษะ   ในการวดัผลตามหลกัสูตร(Curriculum Based 

Measurement) สามารถสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัผลและประเมินผลทีมีคุณภาพไดต้รงตาม
ความตอ้งการ  มีตวัชีวดั  2  ตวัชีวดั คือ 

          1.3.2.1 สามารถสร้างเครืองมือทีพฒันาการวดัผลและประเมินผล
ในชนัเรียนได ้ 
          1.3.2.2 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 

         1.3.3.  ด้านความสามารถ    มีทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีมี
ประสิทธิภาพ  มีตวัชีวดั  3  ตวัชีวดั คือ 

           1.3.3.1 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตามตวัชีวดัสําหรับผูเ้รียน ทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีครอบคลุม
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ด้าน พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย  และ จิตพิสัย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ รวมถึงโอกาสในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

           1.3.3.2 ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉยัระดบัการเรียนรู้
และความกา้วหนา้ของการเรียนรู้  
               1.3.3.3 มีทกัษะการวิเคราะห์ การแปลผล การรายงานผล และ
การนําเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พฒันาผูเ้รียน และพฒันาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
    1.4  สาระทีใช้ในการพัฒนา   สําหรับสาระทีใชใ้นการพฒันานนัเป็นการบรรจุ
เนือหาสาระทีตอ้งใชใ้นการอบรมพฒันาครูเพือใหมี้สมรรถนะทีตอ้งการจะให้เกิดตามจุดหมายของ
โปรแกรม  โดยมีโครงสร้างสาระทีใชใ้นการพฒันา  จาํนวน  4  หน่วย  คือ    

   หน่วยที 1  มาตรฐาน (Standard : S)  ทีเกียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล โดยมี
สาระทีพฒันาครู จาํนวน 3  สาระ คือ 

  1.1  มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา  มาตรฐานที 5 การวดัและ
ประเมินผล 

  1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดัและประเมินผล                                          

  1.3 หลักการ แนวคิด และการออกแบบการวดัและประเมินผลตาม
หลกัสูตรอิงมาตรฐาน       
     หน่วยที 2 โครงสร้าง (Structure : S)ระดบัผลการเรียนรู้ในการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ มีสาระทีใชพ้ฒันาครู จาํนวน  2  สาระ  คือ 

   2.1  โครงสร้างผลการเรียนรู้ (The  Structure  of  the  Observed  Learning  

Outcome)                                                                                  
   2.2  การออกแบบการประเมินผลและการออกแบบเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนตามมาตรฐานตวัชีวดัทีตามหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน          

   หน่วยที 3  รู้ลึกเรืองการสร้างเครืองมือวดัและประเมิน (Tools :T)     มีสาระทีใช้
ในการพฒันา  2 สาระ  คือ            

          3.1 การสร้างและพัฒนาเครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียน                   

       3.2  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
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   หน่วยที 4  รู้ใชเ้ครืองมือในการวดัและประเมินผล (Measurements : M)   โดยมี
กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูดว้ยการนิเทศกาํกบัติดตาม  (Monitoring : M)  มีสาระในการพฒันา 2  
สาระ คือ 

            4.1  การนาํเครืองมือวดัและประเมินผลทีพฒันาจากหน่วยที 3 ไปใชว้ดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

                         4.2  แลกเปลียนเรียนรู้การใชเ้ครืองมือวดัผล โดยผา่นกระบวนการนิเทศ
กาํกบัติดตาม  2  แนวทางคือ 

         4.2.1 นิเทศโดยตรงแบบกาํกบัติดตาม Monitoring เป็นรายบุคคล   

         4.2.2 นิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electronic 

Supervision : E-Supervision)  
   1.5  กจิกรรมทใีช้ในการพฒันา   ผูว้จิยัไดย้กร่างกิจกรรมการพฒันาในแต่ละหน่วย
โดยให้ครูทีเขา้รับการอบรมพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชันเรียน โดยแบ่ง
กิจกรรมการพฒันาเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนการอบรมพฒันาและ ส่วนการนิเทศติดตาม  โดยในส่วน
ของของการอบรมพฒันามีกิจกรรมการอบรมพฒันาดงันี คือ 

   ขนัตอนที  1  การคน้หาจุดทีตอ้งพฒันา  ในรูปของการทดสอบก่อนไดรั้บการ
ฝึกอบรมความรู้ และการปฏิบติั เกียวกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

   ขนัตอนที 2  สร้างเสริมสิงใหม่  เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการประชุม
เชิงปฏิบติัเกียวกบัการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment : CBA)  
เรียนรู้จากเอกสารและฟังการบรรยาย  และฝึกปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน รวมทงักิจกรรมกลุ่มมีการ
อภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ 

   ขนัตอนที 3  ฝึกปฏิบติั  เป็นกระบวนการฝึกอบรมในการรูปการประชุมเชิง
ปฏิบติัการโดยเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดป้ฏิบติัจริงในการสร้างเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ 

   ขนัตอนที 4  นาํไปใช้  เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิง
ปฏิบติัการโดยให้ครูนําเครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียนไปใช้ตามแนวคิดรูปแบบการ
ขบัเคลือนผลการเรียนรู้ (Outcome Driven Model) ในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมวาง
แผนการนิเทศและนาํผลการวดัและประเมินผลในชนัเรียนไปใชป้รับปรุงและพฒันาการเรียนรู้  

 1.6  แนวทางการประเมินตามโปรแกรม   ในการดาํเนินการพฒันาอบรมพฒันาครูตาม
โปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผล นันเพือเป็นการประเมินผูเ้ข้ารับการ
พฒันาว่ามีสมรรถนะครูตามทีจุดหมายโปรแกรมกําหนดไว  ้  หรือ ผ่านการอบรมพฒันาตาม
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โปรแกรมหรือไม่อย่างไรนัน  จึงตอ้งดาํเนินแนวทางการประเมินตามโปรแกรมดงัทีได้กาํหนด
รายละเอียดไวใ้นตารางที 17 
   ตารางที      แสดงแนวทางการประเมินตามโปรแกรม 

สิงประเมนิ วธีิการ เครืองมอื เกณฑ์ 

1.สมรรถนะครู
เกียวกบัความรู้ดา้นการ
วดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและ
มาตรฐานหลกัสูตร 

1.ทดสอบความรู้ก่อน 
–หลงัการอบรมพฒันา  
 

2.การตรวจชินงานที
เป็นเครืองมือวดัและ
ประเมินผลที คือ 

    2.1  เครืองมือ
ประเมินผลสัมฤทธิ 

    2.2 เครืองมือ
ประเมินทกัษะ 

    2.3  เครืองมือ
ประเมินคุณลกัษณะ 

1.  แบบทดสอบความรู้ 

 

 

2. แบบประเมินทกัษะ 

ผา่นเกณฑร้์อยละ  60 

ถือวา่ ผา่น 

 
มีความสามารถในการ 
สร้างเครืองมือทงั 3 

ประเภท  เฉลีย
ความสามารถในระดบั
ดีขึนไป ถือวา่ผา่น 

  2.  ความสามารถใน
การพฒันาเครืองมือ
วดัผลและมีทกัษะการ
นาํเครืองมือวดัผลไป
ใชใ้นชนัเรียน  
(ระหวา่งการนิเทศ
ติดตาม) 

1. ประเมิน
ความสามารถในการ
สร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

( 3 ประเภท) 
2.การประเมินตนเอง
ของครูดา้นการวดัและ
ประเมินผล 

1. แบบประเมิน
ความสามารถดว้ยการ
ประเมินชินงาน/ภาระ
งาน-เครืองมือวดัผล 

 

2.แบบประเมินตนเอง 

มีความสามารถในการ 
สร้างเค รืองมือทัง  3 

ประเภท  เฉลียเกณฑ์
ความสามารถในระดบั
ดีขึนไปถือวา่ผา่น 
ผลก า รประ เ มิ น ใน
ระดบัมากขึนไป      

3. ความคิดเห็นของครู
ทีมีต่อโปรแกรม ฯ 

(หลงัการอบรมพฒันา) 

ประเมินความคิดเห็นที
มีต่อโปรแกรมฯ 

 แบบประเ มินความ
คิดเห็น 

เห็นดว้ยระดบัมาก 

ขึนไป 

  2.  ผลการยกร่างเอกสารและเครืองมือประกอบการใช้โปรแกรม     ผูว้จิยัไดย้กร่าง
เอกสารและเครืองมือประกอบไดท้งัหมด  3   ชุดคือ 
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       2.1   เอกสารคู่มือโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

   2.2    สือประกอบการอบรม ซึงเป็นสือการนาํเสนอของวิทยากรประกอบดว้ย
โปรแกรมการนาํเสนอ (Power Point) และเอกสารประกอบการบรรยาย 

   2.3   เครืองมือประเมินคุณภาพของโปรแกรม  ซึงมี  2  ประเภทคือ 

     2.3.1   เครืองมือประเมินโปรแกรม  ประกอบดว้ย 

                                         2.3.1.1  แบบประเมินโปรแกรมดว้ยผูเ้ชียวชาญ 

           2.3.1.2  แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 

                                              2.3.1.3  แบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการพฒันาโปรแกรม 
ประกอบดว้ย  1)  แบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคของครูทีเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม  2)  แบบบนัทึก
ปัญหาอุปสรรคของผูพ้ฒันาโปรแกรม 
                                 2.3.2   เครืองมือประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  
ประกอบดว้ย 

           2.3.2.1  แบบทดสอบความรู้ดา้นการวดัและประเมินผล (ก่อน -หลงั
อบรมพฒันา 
           2.3.2.2 แบบประเมินทกัษะแสดงทกัษะความสามารถในการสร้าง
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน (ระหวา่งการอบรม) 
           2.3.2.3  แบบประเมินทกัษะแสดงทกัษะความสามารถในการสร้าง
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน (ระหวา่งการนิเทศติดตาม) 
                                         2.3.2.4  แบบประเมินความสามารถในการนาํเครืองมือการวดัและ
ประเมินผลไปใชอ้ยา่งมีประสทธิภาพ (ระหวา่งการนิเทศติดตาม) 
            2.3.2.5  แบบประเมินตนเองของครูเกียวกบัสมรรถนะการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน (ระหวา่งการนิเทศติดตาม) 
 

  3. ผลการประเมินโปรแกรมฉบับยกร่างและเอกสารหรือเครืองมือประกอบการใช้

โปรแกรม การดาํเนินการขนันีเป็นผลการประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่างโดยผูว้จิยัใชผ้ลการ
ประเมินโปรแกรม พิจารณาจากความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได ้ ความสมเหตุสมผล และ
ความถูกตอ้งแม่นยาํ   และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ   ดงัแสดงในตารางที 18 
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ตารางที  18   ผลการประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่าง การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู 

                  ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. 
แปล

ความหมาย 

ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility  Standards) 

1.โปรแกรมช่วยให้ครูกาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผลในชัน
เรียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดัของหลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

 

4.80 

 

0.44 

 

มากทีสุด 

2.โปรแกรมช่วยให้ครูทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้ง
กบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

5.00 0.00 มากทีสุด 

3.โปรแกรมช่วยให้ครูไดต้รวจสอบการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
เพือให้ได้สารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองด้านการ
จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

4.80 0.44 มากทีสุด 

4.  โปรแกรมตอบสนองความตอ้งการของครู 4.80 0.44 มากทีสุด 

5. โปรแกรมทาํให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนและพฒันานกัเรียน 

4.80 0.44 มากทีสุด 

รวม 4.84 0.08 มากทสุีด 

ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility  Standards) 

6. โปรแกรมสามารถนาํไปใช้ไดจ้ริงในการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนและเป็นทียอมรับของครู 

 

4.80 

 

0.44 

 

มากทีสุด 

7. ครูสามารถดาํเนินงานตามโปรแกรมและสามารถปรับเปลียนให้มี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทได ้

4.60 

 

0.54 มากทีสุด 

8. โปรแกรมสามารถนาํไปขยายผลไปยงัครูระดบัชนัเดียวกนัแต่เป็นครู
โรงเรียนอืนในการวดัและประเมินผลในชนัเรียนได ้

4.80 0.44 มากทีสุด 

9. ผลทีไดจ้ากโปรแกรมมีความคุม้ค่าต่อครูและนกัเรียน 4.40 0.89 มาก 

10. โปรแกรมมีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน
ของครู 

4.20 0.83 มาก 

รวม 4.56 0.26 มากทสุีด 
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ตารางที   ผลการประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่าง การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู 

                  ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  (ต่อ) 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D. 
แปล

ความหมาย 

ด้านความสมเหตุสมผล (Propriety Standards) 

11.ความเหมาะสมของโปรแกรมกบับริบทของสถานศึกษา 
 

4.80 

 

0.44 

 

มากทีสุด 

12.ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 4 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชนัประถมศึกษาปีที 5 

4.40 0.54 มาก 

13.  ความเหมาะสมสําหรับครูในการนาํมาพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 4 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชนัประถมศึกษาปีที 5 

.  

 

.  มาก 

14.ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนตามแนวทางการปฏิรุปการเรียนรู้ 

4.60 0.54 มากทีสุด 

รวม 4.55 0.19 มากทีสุด 
ด้านความถูกต้องแม่นยาํ (Accuracy  Standards) 

15. เอกสารทงัโปรแกรมมีความชดัเจน ครอบคลุม 
 

4.60 

 

.54 

 

มากทีสุด 
16. มีการอธิบายกระบวนการพฒันาครูในโปรแกรมอยา่งชดัเจน 4.80 .44 มากทีสุด 

17. ผลทีได้จากการวดัและประเมินผลในชันเรียนจากเครืองมือที
กาํหนดในโปรแกรม มีความถูกตอ้งเชือถือได ้

4.80 .44 มากทีสุด 

18.ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ครูมีการปรับปรุง
กระบวนการวดัและประเมินผลในโปรแกรมให้มีความชดัเจน เป็นที
ยอมรับและสามารถใชป้ระเมินไดอ้ยา่งยติุธรรม 

5.00 .00 มากทีสุด 

19. ผลจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ครูและนกัเรียนมี
การปรับปรุงและพฒันาตนเองไดต้รงตามเป้าหมาย 

4.80 .44 มากทีสุด 

20. เครืองมือต่าง ๆ ทีใชใ้นโปรแกรมมีความชดัเจนและครอบคลุม 5.00 .00 มากทีสุด 

รวม 4.83 0.15 มากทสุีด 

สรุปรวม 4.71 0.21 มากทสุีด 
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 จากตารางที      ผลการประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่างและเอกสารหรือเครืองมือ
ประกอบการใช้โปรแกรมในด้านความเป็นประโยชน์   ด้า นความเป็นไปได้  ด้านความ
สมเหตุสมผล และความถูกตอ้งแม่นยาํ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.71 , S.D. =0.21)  
โดยมีผลการประเมินจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัต่อไปนี 
 ดา้นความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุด( X  = 4.84 , 

S.D. = 0.08)   เมือจาํแนกเป็นรายขอ้ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกขอ้ คือโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ช่วยให้ครูทาํ
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนมากทีสุด  ( X  = 5.00 , S.D. 
=0.00) นอกจากนีผลการประเมินพบวา่ มีความเป็นประโยชน์มากทีสุดเหมือนกนัคือ โปรแกรมช่วย
ให้ครูกําหนดแนวทางการวดัและประเมินผลในชันเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานตวัชีวดัของ
หลกัสูตรอิงมาตรฐาน  ( X  = 4.80 , S.D. = 0.44)   โปรแกรมช่วยให้ครูไดต้รวจสอบการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน เพือให้ไดส้ารสนเทศทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองดา้นการจดัการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ( X  = 4.80 , S.D. = 0.44)   โปรแกรมตอบสนองความ
ตอ้งการของครู ( X  = 4.80 , S.D. = 0.44)   และ โปรแกรมทาํให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอน 
การวดัและประเมินผลในชนัเรียนและพฒันานกัเรียน ( X  = 4.80 , S.D. =0 .44)    
   ดา้นความเป็นไปได ้ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด( X  = 4.56 , 

S.D. =0.26)    เมือจาํแนกเป็นรายขอ้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกขอ้ คือ โปรแกรม
สามารถนําไปใช้ได้จริงในการวดัและประเมินผลในชันเรียนและเป็นทียอมรับของครู และ 
โปรแกรมสามารถนาํไปขยายผลไปยงัครูระดบัชนัเดียวกนัแต่เป็นครูโรงเรียนอืนสในการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนได(้ X  = 4.80 , S.D. =0 .44)   ครูสามารถดาํเนินงานตามโปรแกรมและ
สามารถปรับเปลียนใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทได ้( X  = 4.60 , S.D. =0.54)    ผลที
ไดจ้ากโปรแกรมมีความคุม้ค่าต่อครูและนกัเรียน ( X  = 4.40 , S.D. = 0.89)    และ โปรแกรมมีความ
สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของครู ( X  = 4.20 , S.D. = 0.83)         
 ดา้นความสมเหตุสมผล ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทีสุด( X  = 4.55 , 

S.D. = 0.19)    เมือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า  ความความเหมาะสมของโปรแกรมกบับริบทของ
สถานศึกษา ( X  = 4.80 , S.D. = .44)  ความสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการจดัการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนตามแนวทางการปฏิรุปการเรียนรู้ ( X  = 4.60 , S.D. = .54)   ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการวดัและประเมินผลในชันเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน
ประถมศึกษาปีที 4 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชนัประถมศึกษาปีที 5 
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( X  = 4.40 , S.D. = .54)   และ ความเหมาะสมสําหรับครูในการนาํมาพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชันประถมศึกษาปีที  4 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชนัประถมศึกษาปีที 5 ( X  = 4.40 , S.D. = .54)    
 ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด( X  = 4.80 , 

S.D. = 0.15)  เมือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน มีความถูกต้องแม่นยาํในข้อผลการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ครูมีการปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผลในโปรแกรมให้มี
ความชดัเจน เป็นทียอมรับและสามารถใช้ประเมินไดอ้ย่างยุติธรรม และ  เครืองมือต่าง ๆ ทีใช้ใน
โปรแกรมมีความชดัเจนและครอบคลุมมากทีสุด ( X  = 5.00 , S.D. =0.00)  โดยมีผลการประเมินทีมี
ความถูกตอ้งแม่นยาํตามรายขอ้มากทีสุดเหมือนกนัเรียงตามลาํดบัคือ ผลจากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ช่วยให้ครูและนกัเรียนมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองไดต้รงตามเป้าหมาย ( X  = 4.80 , 

S.D. = .44)   ผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลในชนัเรียนจากเครืองมือทีกาํหนดในโปรแกรม มี
ความถูกตอ้งเชือถือได ้( X  = 4.80 , S.D. = .44)   มีการอธิบายกระบวนการพฒันาครูในโปรแกรม
อยา่งชดัเจน  และเอกสารทงัโปรแกรมมีความชดัเจน ครอบคลุม ( X  = 4.60 , S.D. = .54)    
 สําหรับผลการประเมินในแต่ละดา้นเรียงตามลาํดบัคือ  ดา้นความเป็นประโยชน์ ( X  = 

4.84 , S.D. = 0.08)  ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ ( X  = 4.80 , S.D. = 0.15)  ดา้นความเป็นไปได ้( X  = 

4.56 , S.D. =0.26)     และ ดา้นความสมเหตุสมผล ( X  = 4.55 , S.D. = 0.19)   
 นอกจากนีแล้วผูเ้ชียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูดา้นระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน โดยสรุป พบวา่  
รายละเอียดของเนือหาส่วนทีเป็นความรู้เรืองเกียวกบัหลกัการแนวคิดการวดัและประเมินผลนัน
ควรเพิมเติมในส่วนของแนวคิดทฤษฎีของการวดัและประเมินผลให้สมบูรณกว่านี   ควรพิสูจน์
ตวัอกัษรใหมี้ความถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  และตวัอยา่งเครืองมือทีมีไวใ้นโปรแกรมควรมีให้
หลากหลายเพือให้ครูไดศึ้กษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในระหว่าเครืองมือวดัและประเมินผล
ในแต่ละชนิด  
 . ผลการปรับปรุงโปรแกรมฉบับยกร่าง และเอกสารหรือเครืองมือประกอบการใช้

โปรแกรม    ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมและเอกสารหรือเครืองมือประกอบการใช้
โปรแกรม   ตามคาํแนะนําของผู ้เชียวชาญ โดยปรับปรุง เช่น   การเพิมเนือหาในส่วนของ
ทฤษฎีการวดัและประเมินผล    การพิสูจน์ตวัอกัษรให้ถูกต้องตามหลักภาษา    การกาํหนดรูป
แผนภาพ   การนําตัวอย่างของเครืองมือให้มีความหลากหลายมากขึน   การจัดรูปแบบของ
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โปรแกรม  โดยได้ดาํเนินปรับปรุงตามคาํแนะนาํทุกประการ เพือให้โปรแกรมฉบบัยกร่างและ
เอกสารหรือเครืองมือประกอบการใชโ้ปรแกรมมีความสมบูรณ์เพือนาํไปทดลองใชใ้นขนัตอนการ
ทดลองใชโ้ปรแกรมต่อไป  โดยไดผ้ลการปรับปรุงโปรแกรมฉบบัยกร่าง เป็นแบบจาํลอง  SSTM  

Model   ดงัแผนภาพ ที   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที      แสดงกระบวนการแบบจาํลอง  SSTM  Model 

            จากภาพทีประกอบที     แสดงถึงกระบวนการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพนั
ฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน SSTM  Model  นี โดยไดด้ดัแปลงและพฒันาตาม
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดแบบจาํลอง SU Model     (สุเทพ  อ่วมเจริญ, 2555 : 31-34) 
โดยมีกระบวนการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน(สามเหลียมใหญ่) จะประกอบไปดว้ยโครงสร้างเนือหา  4 หน่วยเนือหาสาระทีใช้ในการ
พฒันาครู ดงันี 

 สามเหลียมแรก  เป็นการจุดหมายทีกาํหนดไวใ้นโปรแกรมทีตอ้งการพฒันาครูให้มี
สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลตามกรอบของ มาตรฐาน (Standard : S) ทีเกียวข้องกับการ

วดัและประเมินผล   คือ มาตรฐานวชิาชีพครู ดา้นการวดัและประเมินผล  คือ ครูตอ้งมีสมรรถนะใน

SSTM  Model 

    S 

S 

T 

M 
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ดา้นความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  สมรรถนะดา้นทกัษะการสร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและประเมินผล  และสมรรถนะดา้นความสามารถในการนาํเครืองมือไปใช้ 
     สามเหลยีมรูปทสีอง  เป็นการกาํหนดเกียวกบั โครงสร้างของโปรแกรม (Structure : S) 

ทีกาํหนดกรอบของโครงสร้างการอบรมพฒันาไว ้ 4 หน่วยการเรียนอบรมพฒันาคือ   
  หน่วยที  1   มาตรฐาน (Standard : S) ทเีกียวข้องกบัการวดัและประเมินผล โดยมี
สาระทีพฒันาครู จาํนวน 3  สาระ คือ 1)  มาตรฐานวชิาชีพครู ของคุรุสภา  มาตรฐานที 5 การวดั
และประเมินผล  2)  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดัและประเมินผล 3) หลกัการ แนวคิด และการ
ออกแบบการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรอิงมาตรฐาน       
               หน่วยที  2  โครงสร้าง(Structure : S) ระดับผลการเรียนรู้ในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ มีสาระทีใชพ้ฒันาครู จาํนวน  2  สาระ  คือ  1)  โครงสร้างผลการเรียนรู้ (The  

Structure  of  the  Observed  Learning  Outcome)   2) การออกแบบการประเมินผลและการ
ออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนตามมาตรฐานตวัชีวดัทีตามหลกัสูตรสถานศึกษา
และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน          

          หน่วยที  3  เครืองมือ (Tools :T)   มีสาระทีใชใ้นการพฒันา  2 สาระ  คือ  1) การ
สร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน    2) การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

          หน่วยที 4  การใช้เครืองมือในการวัดและประเมินผล (Measurements : M)   โดย

มีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการนิเทศกํากับติดตาม (Monitoring : M)  มีสาระในการ
พฒันา 2  สาระ คือ  1)  การนาํเครืองมือวดัและประเมินผลทีพฒันาจากหน่วยที 3 ไปใชว้ดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน  2)  แลกเปลียนเรียนรู้การใชเ้ครืองมือวดัผล โดยผา่นกระบวนการนิเทศ
กาํกบัติดตาม  2  แนวทางคือ 2.1)  นิเทศโดยตรงแบบกาํกบัติดตาม Monitoring เป็นรายบุคคล     

2.2)  นิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electronic Supervision :  E-Supervision) 
 สามเหลียมรูปทีสาม   เป็นการกําหนดหน่วยเกียวกับ  เครืองมือ (Tools :T)    ซึง
สังเกตเห็นว่ารูปสามเหลียมนีกลับหัวคล้ายเงาสะท้อนของสามเหลียมรูปแรกทีเป็นมาตรฐาน
เกียวกบัการวดัและประเมินผล คือ มาตรฐานวิชาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผล  ดงันนัการทีจะ
ประเมินว่าครูสามารถพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลไดต้ามมาตรฐาน
วิชาชีพหรือไม่นนัจาํเป็นตอ้งมีเครืองมาประเมินครูตามสมรรถนะตามทีมาตรฐานกาํหนดคือ   จึง
จาํเป็นตอ้งมีการสร้างเครืองมือเพือมาประเมินสมรรถนะครู  ดงัต่อไปนีคือ 

   1. เครืองมือชนิดทีเป็นแบบทดสอบ    เพือประเมินสมรรถนะครู ด้านความรู้  ว่า
ครูมีความรู้ การวดัและประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment :CBA) ทีมีตวัชีวดั 2 
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ตวัชีวดั คือ  1)  มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ เทคนิค หรือวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
ทีเน้นการติดตามความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  2) มีความรู้ความเขา้ใจทีจะพฒันา
เครืองมือวดัผลและประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

   2. เครืองมือทีเป็นแบบประเมินทักษะ  เพือประเมินสมรรถนะครู ด้านทักษะวา่ครู
มีความสามารถในสร้างและเลือกใช้เครืองมือวดัผลและประเมินผลทีมีคุณภาพได้ตรงตามความ
ตอ้งการ  มีตวัชีวดั  2  ตวัชีวดั คือ 1) สามารถสร้างเครืองมือทีพฒันาการวดัผลและประเมินผลใน
ชนัเรียนได ้2)  สามารถวเิคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศที
เป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

    3. เครืองมือทีเป็นแบบประเมินความสามารถ   เพือประเมินสมรรถนะ ด้าน
ความสามารถในการนาํเครืองมือไปใชใ้นการวดัผลและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ  มีตวัชีวดั  3  
ตวัชีวดั คือ 1) ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ตามตวัชีวดัสําหรับผูเ้รียน ทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีครอบคลุมดา้น พุทธพิสัย ทกัษะพิสัย  
และ จิตพิสัย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

2)  ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉยัระดบัการเรียนรู้และความกา้วหนา้ของการเรียนรู้  3) มี
ทกัษะการวเิคราะห์ การแปลผล การรายงานผล และการนาํเสนอแนวทางแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา
ผูเ้รียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 สามเหลียมรูปทีสี  การวัดและประเมินผล (Measurements : M)  เป็นการกล่าวถึงการ
วดัและประเมินผล โดยมีส่วนทีเกียวขอ้งการพฒันาสมรรถนะครู  2  ส่วนดว้ยกนัคือ 

 ส่วนที 1  ครูตอ้งนาํเครืองมือทีไดจ้ากการสร้างและพฒันานาํไปประเมินผลนกัเรียนเพือ
ปรับปรุงพฒันานกัเรียน 

 ส่วนที  2  หน่วยงานทีทาํหนา้ทีกาํกบัดูแลครูตอ้งลงไปนิเทศกาํกบัติดตาม  เพือ
ประเมินผลวา่ครูทีผา่นการอบรมพฒันาตามโปรแกรมมีสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนเพียงใด  โดยสามารถไปประเมินผลโดยใชว้ธีิการนิเทศติดตาม 2  รูปแบบคือ  รูปแบบทีหนึง2

นิเทศโดยตรงแบบกาํกบัติดตาม Monitoring เป็นรายบุคคล   และรูปแบบทีสอง นิเทศผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electronic Supervision :  E-Supervision) 
 โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพืนฐานด้านการว ัดและ
ประเมินผลในชนัเรียน ผูว้จิยัไดน้าํไปใชก้บักลุ่มนาํร่อง (TRY  OUT)    เพือปรับปรุงโปรแกรมก่อน
นาํไปทดลองใชจ้ริง ซึงมีรายละเอียดและผลการทดลองใชด้งัรายละเอียดทีไดน้าํเสนอใน ตอนที   
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ตอนท ี   ผลการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน   
ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

 

 ในตอนนี ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลทีเกิดจากผลการใชโ้ปรแกรม โดยนาํเสนอผล  ขนัตอน
ดงัมีรายละเอียดผลการใชด้งันี 
 ขันตอนที  1  ผลการทดลองใช้และการนิเทศติดตามผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา

สมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐานด้านการวัดและประเมินผลในชันเรียน  การดาํเนินการทดลองใช้
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดัและประเมินผลในชัน
เรียน  มีการทดลองใช ้  ระยะ คือ  ระยะที  ทดลองใชก้บักลุ่มนาํร่อง  ระยะที   ทดลองใชจ้ริงกบั
กลุ่มทดลองทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  และเพือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการใช้โปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  สําหรับตวัแปรทีศึกษา  ตวัแปรตน้คือ วิธีการพฒันาตาม
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชัน  
โดยมีตวัแปรตาม คือ สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการทดลองใชใ้นแต่ละระยะดงัต่อไปนี 

 ผลการทดลองใช้ระยะที  ทดลองใช้กับกลุ่มนําร่อง การทดลองใช้กบักลุ่มนําร่องนี 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินอบรมพฒันาในวนัที  -   พฤษภาคม  พ.ศ.   ซึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นกลุ่ม
นาํร่อง  โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนั
ประถมศึกษาปีที 4 จาํนวน   คน  และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ชันประถมศึกษาปีที   จาํนวน   คน รวมเป็น    คน ซึงเป็นครูผูส้อนใน
โรงเรียนสังกัดเครือข่ายตาเบา กันตวจ ไทร  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต  ซึงผูว้ิจยัเป็นศึกษานิเทศก์ประจาํเครือข่าย  ซึงผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และผูว้ิจยัมีความสามารถในการนิเทศติดตามได้ตามกาํหนด
ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั ระหวา่งการดาํเนินการอบรมพฒันากลุ่มนาํร่องทดลองใช ้ซึงผูว้ิจยั
ขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเครืองมือทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี 
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ตารางที    แสดงผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมพฒันา เพือประเมินสมรรถนะครูดา้นการ 

                  วดัและประเมินผล ผูเ้ขา้รับอบรมพฒันากลุ่มนาํร่องทดลองใชโ้ปรแกรม 

 

ครูผู ้
เขา้รับ
การ
พฒันา 

 

จาํนวน  
(N) 

ผลการทดสอบ  
เกณฑ์
การ
ตดัสิน 

คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉลีย 

X  
 

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ร้อย
ละ 

t-test p 

แปล
ความ 

หมาย 

ก่อน
การ
พฒันา 

  .  .  .  

7.19* .00 

ตาํ 
ไม่
ผา่น 

หลงั
การ
พฒันา 

  .  .  .  
ปาน
กลาง 

ผา่น 

 จากตารางที     พบว่า กลุ่มนาํร่อง ครูมีผลการประเมินสมรรถนะความรู้ดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียนพบวา่ ก่อนการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผา่นเกณฑ์ร้อย
ละ  ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ .  โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัตาํ ( X =16.91, S.D.=2.93)
ส่วนหลงัการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ .  โดยสมรรถนะอยู
ในระดบั ปานกลาง( X =20.45, S.D.= 2.34) เมือเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการพฒันา กบัก่อนการ
พฒันา พบว่า ครูมีสมรรถนะดา้นความรู้หลงัการอบรมพฒันาสูงกว่าก่อนการอบรมพฒันา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5   
     สําหรับสมรรถนะครูดา้นทกัษะความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลใน
ชันเรียนในระหว่างการอบรมให้ให้ครูทีเข้ารับการอบรมพัฒนาสร้างและเครืองมือวดัและ
ประเมินผล  จํานวน  3 ประเภท คือ 1) เครืองมือวดัผลสัมฤทธ์ทีแบบทดสอบวดัความรู้                    
2)  เครืองมือทีเป็นแบบประเมินทกัษะ  3) เครืองมือทีเป็นแบบประเมินคุณลกัษณะ  ซึงผูว้ิจยัได้
ประเมินชินงานเพือประเมินสมรรถนะด้านทกัษะความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนในระหวา่งการอบรม   ดงัผลทีปรากฏในตารางที 20 
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ตารางที     แสดงผลการประเมินชีนงานแสดงทกัษะความสามารถในการสร้างและพฒันา 
                   เครืองมือระหวา่งการอบรมพฒันาของครูกลุ่มนาํร่อง 

จาํนวน
ครูทีเขา้
รับการ
อบรม
พฒันา 

(N) 

คะแนนผลการประเมินสมรรถนะทกัษะใน
การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

ในแต่ละประเภท(15 คะแนน) 

ผลการประเมินภาพรวม
ในการสร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและประเมิน

ในชนัเรียน 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

การสร้าง
แบบ 

ทดสอบ 

ผล 

สัมฤทธิ 

(5 คะแนน) 

การสร้าง
แบบ

ประเมิน
ทกัษะ 

 

(5  คะแนน) 

การสร้างแบบ
ประเมินคุณ 

ลกัษณะ 

 

 

(5 คะแนน) 

 

 

X  

 

 

S.D 

 

แปล
ความ 

หมาย 

22 4.22 4.18 4.05 4.15 0.61 ดี ผา่น 

   จากตารางที 20  พบวา่ในภาพรวมครูมีสมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการสร้าง
และพฒันา เครืองมือวดัและประเมินอยูใ่นระดบัดี   ( X = 4.15, S.D.= 0.61) ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้
เมือพิจารณาความสามารถการสร้างเครืองมือในแต่ละประเภท คือ การสร้างเครืองมือวดัผลสัมฤทธิ    
การสร้างเครืองมือแบบประเมินทกัษะ  การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะพบวา่ ครูมีสมรรถนะอยู่
ในระดบัดี ผา่นเกณฑทุ์กประเภท ( X = 4.22,4.18 และ4.05)  
 นอกจากนีแล้วผู ้วิจ ัยได้ตรวจชินงานพร้อมทังบันทึกข้อค้นพบและการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัจากการตรวจผลงานการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน   พบว่า  ในการ
สร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียนนัน ในส่วนทีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดบัชนัประถมศึกษาปีที   และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)ที
เป็นตวัชีวดักาํหนดใหเ้ป็นวดัเป็นภาคปฏิบติันนัการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนใน
ระหวา่งการอบรมพฒันา ครูสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลยงัไม่หลากหลายนกั เนืองจากวา่ครูมี
ความคุน้เคยกบัการสร้างเครืองมือประเภทแบบทดสอบทีวดัผลสัมฤทธิ  ทาํให้การออกแบบและ
สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลประเภทตอ้งสร้างเกณฑ์การประเมินยงัไม่ชดัเจน ซึงผูว้ิจยัซึงเป็น
ผูป้ระเมินไดใ้ห้ขอ้แนะนาํ เพือให้ครูผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาไดมี้ทกัษะและความสามารถในการ
สร้างเครืองมือวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการทีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัชีวดัต่อไป  
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 นอกจากนีแลว้  ครูผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันา กลุ่มนาํร่องไดป้ระเมินความคิดเห็นทีมีต่อ
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียน  
ดงัทีแสดงความเห็นดว้ยทีแสดงไวใ้นตารางที 21 

ตารางที     แสดงความเห็นดว้ยทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั  
    พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ของครูกลุ่มนาํร่อง 

ด้าน/ข้อที รายการประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

X  S.D.  ระดับ 

ด้านเนือหา 
 วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้านในการประเมินในชนัเรียน 
.  .  มาก 

 กิจกรรมการพฒันาคลอบคลุมวตัถุประสงค์
ของโปรแกรม 

.  .  มาก 

 ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมีความสาํคญัและ
จาํเป็นต่อการปฏิบติังานของครู 

.  .  มาก 

 เครืองมือการวดัและประเมินผลในชนัเรียนให้
แนวทางการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

.  .  มาก 
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ตารางที   แสดงความเห็นดว้ยทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั  
  พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ของครูกลุ่มนาํร่อง (ต่อ) 

ด้าน/ข้อที รายการประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

X  S.D.  ระดับ 

 โปรแกรมการพฒันาสร้างความคิดสร้างสรรค์
ในการวดัและประเมินในชนัเรียน 

.  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

ด้านกระบวนการ 

 ความชดัเจนของกิจกรรมของโปรแกรมพฒันา .  .  มาก 
 ปัจจยัป้อนของกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไป

ได ้
.  .  มาก 

 ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของ 
โปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษาและฝึก
ปฏิบติั 

.  .  มาก 

 กิจกรรมและเนือหาการวดัและการประเมิน
ของโปรแกรมพฒันาเป็นระบบและต่อเนือง
ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

.  .  มาก 

 
ผูด้าํเนินการมีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
เห็นความสาํคญัของโปรแกรม 

.  .  มาก 

รวม .  .       มาก 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก    

 
เอกสารประกอบการพฒันามีเพียงพอในการ
ใหแ้นวคิดการประเมินในชนัเรียน 

.  .  มาก 

 เทคโนโลยทีีนาํมาใชป้ระกอบการพฒันาง่าย
ต่อการนาํไปใช ้

.  .  มาก 

 ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความคุม้ค่า .  .  มาก 
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ตารางที   แสดงความเห็นดว้ยทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั  
  พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ของครูกลุ่มนาํร่อง (ต่อ) 

ด้าน/ข้อที รายการประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

X  S.D.  ระดับ 

 บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการ
เรียนรู้ของกลุ่ม 

.  .  มาก 

 การพฒันาวชิาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่าย
สือสารออนไลน์ 

.  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

ด้านประโยชน์ทไีด้จากโปรแกรม    

 การพฒันาสมรรถนะครูตามมาตรฐานคุรุสภา   
ขอ้ที   ดา้นการวดัและประเมินผล 

.  .  มาก 

 พฒันาความรู้ความสามารถในการประเมินใน
ชนัเรียน 

.  .  มาก 

 เพิมประสิทธิภาพในการแสวงหาและเรียนรู้
ดา้นการวดัและประเมินผล 

.  .  มาก 

 โอกาสและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพือการ
พฒันาวชิาชีพ 

.  .  มาก 

 ไดคิ้ดและเห็นช่องทางในการเรียนรู้เพือ
ตอบสนองการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง 

.  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

สรุปรวม .  .  มาก 

 

 จากตารางที    แสดงให้เห็นว่า  ผลการของความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนกลุ่มนาํร่องนนั ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นดว้ยต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก( X  = 3.92 , S.D. = 0.10)     โดยมีผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล จาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งันีคือ 
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 ดา้นเนือหามีความเห็นดว้ยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.89 , S.D. = 0.08) จาํแนก
ตามรายขอ้มีความเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้  คือ วตัถุประสงคข์องโปรแกรมตอบสนองความ
ตอ้งการใชงานในการประเมินในชนัเรียน ( X  = 3.95 , S.D. = 0.37)   กิจกรรมการพฒันาคลอบคลุม
วตัถุประสงคข์องโปรแกรม ( X  = 3.86 , S.D. = 0.88)  ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมีความสําคญัและ
จาํเป็นต่อการปฏิบติังานของครู ( X  = 3.95 , S.D. = 0.37) เครืองมือการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนให้แนวทางการนาํไปประยุกตช์นัได ้( X  = 3.77 , S.D. = 0.68)   โปรแกรมการพฒันาสร้าง
ความคิดสร้างสรรคใ์นการวดัและประเมินในชนัเรียน ( X  = 3.95 , S.D. =0 .48) 
 ดา้นกระบวนการมีความเห็นดว้ยในภาพรวมในระดบั มาก  ( X  = 3.96 , S.D. = 0.09)  
จาํแนกตามรายขอ้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ดงันี คือ ความชดัเจนของกิจกรรมของ
โปรแกรมพฒันา ( X  = 3.86 , S.D. = 0.59) ปัจจยัป้อนของกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไปได ้( X  = 

4.00 , S.D. = 0.61)  ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษาและฝึก
ปฏิบติั ( X  = 3.91 , S.D. = 0.61) กิจกรรมและเนือหาการวดัและการประเมินของโปรแกรมพฒันา
เป็นระบบและต่อเนืองง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( X  = 3.95 , S.D. =0 .48) ผูด้าํเนินการมี
การกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเห็นความสาํคญัของโปรแกรมมากทีสุด ( X  = 4.09 , S.D. = 0.52) 
 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในภาพรวมมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.86 , 

S.D. = 0.10) จาํแนกตามรายขอ้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ดงันี เอกสารประกอบการ
พฒันามีเพียงพอในการให้แนวคิดการประเมินในชนัเรียน  ( X  = 3.95 , S.D. =  0.37) เทคโนโลยีที
นาํมาใชป้ระกอบการพฒันาง่ายต่อการนาํไปใช ้( X  = 3.68 , S.D. = 0 .71)  ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมีความคุม้ค่า ( X  = 3.95 , S.D. = 0 .42) บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้
ของกลุ่ม    ( X  = 3.95 , S.D. =  0.68) การพฒันาวิชาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่ายสือสารออนไลน์ ( X  
= 3.86 , S.D. =  0.46) 
  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากโปรแกรมมีความเห็นดว้ยในภาพรวมในระดบัมาก          ( X  
= 3.97 , S.D. = 0.11)   จาํแนกตามรายขอ้มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ คือ การพฒันา
สมรรถนะมาตรฐานที   ดา้นการวดัและประเมินผล  ( X  = 3.82 , S.D. = 0.50)  พฒันาความรู้
ความสามารถในการประเมินในชนัเรียน ( X  = 3.95 , S.D. =0 .48)  เพิมประสิทธิภาพในการ
แสวงหาและเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผล ( X  = 3.95 , S.D. = 0.21)   โอกาสและความกา้วหนา้
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ในการเรียนรู้เพือการพฒันาวิชาชีพ ( X  = 4.00 , S.D. = 0.69)  ไดคิ้ดและเห็นช่องทางในการเรียนรู้
เพือตอบสนองการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง ( X  = 4.14 , S.D. = 0.46)    
 ผลการวิเคระห์ขอ้มูลจาํแนกเป็นรายด้านเรียงตามความคิดเห็นสูงสุดไปตาํสุดได้ผล
ดงันีคือ ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันามีความคิดเห็นดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากโปรแกรมในระดบัมาก 
( X  = 3.97 , S.D. = 0.11)   รองลงไปมีความคิดเห็นดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.96 , 

S.D. = 0.09)  ถดัไปมีความคิดเห็นดา้นเนือหา อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.89 , S.D. = 0.08)   และมี
ความคิดเห็นดา้นสิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.86 , S.D. = 0.10)    
 พร้อมทงัผลการเขียนบนัทึกขอ้เสนอแนะเพิมเติม สรุปไดด้งัต่อไปนีคือ อยากให้ครูทุก
ระดบัชนัไดรั้บการอบรมเพือนาํไปกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระ  ควรมีการขยายผลให้ครูทงัเขต  เพราะ
จะเกิดประโยชน์ทงัครู  ผูป้กครองและประเทศชาติต่อไป  สําหรับขอ้เสนอแนะสําหรับวิทยากรนนั 
วทิยากรควรมีใหห้ลากหลายมากกวา่นี 

  ผลการนิเทศระยะท ี   ผลทเีกดิจากการนิเทศติดตามกบักลุ่มนําร่อง   
                   ผูว้ิจยัจะได้นําเสนอผลการ นิเทศติดตามสําหรับการทดลองใช้กลุ่มนาํร่อง  โดยใช้
วิธีการนิเทศติดตาม   รูปแบบ คือ  การนิเทศติดตามแบบ Monitoring  และการนิเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electonic  Supervision  : E – Supervision) มีผลการนิเทศติดตามดงัต่อไปนี 

1.  ผลการนิเทศโดยตรงโดยใช้การนิเทศติดตามแบบ Monitoring   ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
กลุ่มทดลองนาํร่องในระหวา่งเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.   โดยนิเทศติดตามเป็นรายบุคคลในเดือน 
กรกฎาคม    โดยใช้เครืองมือการประเมิน คือแบบประเมินความสามารถในการเลือกใช้
เครืองมือวดัและประเมินผล จาํนวน    แบบ  คือ แบบประเมินผลงานการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชันเรียน   และแบบประเมินตนเองของครู ซึงมีผลจากการนิเทศ ขอนาํเสนอผล
ดงัต่อไปนี 

  ผลทีได้จากการตรวจผลงานการสร้างเครืองมือว ัดและประเมินผลในชันเรียน 
ดาํเนินการโดยผูว้ิจยัได้เข้าเยียมชันเรียนเพือขอสังเกตการสอนพร้อมทงัประเมินชินงานทีเป็น
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ดงัมีผลทีแสดงถึงความสามารถและทกัษะในการสร้างและ
เลือกใชเ้ครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน   ดงัตารางที   
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 ตารางที   แสดงผลการประเมินความสามารถและทกัษะในการสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดั   
   และประเมินผลในชนัเรียน ระหวา่งการนิเทศติดตามของกลุ่มทดลองนาํร่อง      

จาํนวน
ครูทีเขา้
รับการ
อบรม
พฒันา 

(N) 

คะแนนผลการประเมินสมรรถนะทกัษะใน
การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

ในแต่ละประเภท (15 คะแนน) 

ผลการประเมินภาพรวม
ในการสร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและประเมิน

ในชนัเรียน 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

การสร้าง
แบบ 

ทดสอบ 

ผล 

สัมฤทธิ 

(5 คะแนน) 

การสร้าง
แบบ

ประเมิน
ทกัษะ 

 

(5  คะแนน) 

การสร้างแบบ
ประเมินคุณ 

ลกัษณะ 

 

 

(5 คะแนน) 

 

 

 

X  

 

 

 

S.D 

 

แปล
ความ 

หมาย 

22 4.73 4.64 4.45 4.61 0.49 ดี ผา่น 

  

 จากตารางที 22  พบวา่ในภาพรวมครูมีสมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการสร้างและ
พฒันา เครืองมือวดัและประเมินอยูใ่นระดบัดี   ( X = 4.61, S.D.= 0.49) ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้เมือ
พิจารณาความสามารถการสร้างเครืองมือในแต่ละประเภท คือ การสร้างเครืองมือวดัผลสัมฤทธิ    
การสร้างเครืองมือแบบประเมินทกัษะ  การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะพบวา่ ครูมีสมรรถนะอยู่
ในระดบัดี ผา่นเกณฑทุ์กประเภท ( X = 4.73,4.64 และ4.45)  
   
  นอกจากนีแลว้ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้คน้พบทีไดจ้ากการประเมินชนังานทีเป็นเครืองมือวดั
และประเมินผลในชันเรียนของครู สรุปได้ว่า  เครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียน ได้ผ่าน
วิเคราะห์ตามมาตรฐานตวัชีวดั  เครืองมือบางประเภท ด้านการเขียนเนือหาเพือวดัผลการเรียนรู้ 
หรือเพือให้นกัเรียนไดเ้สนอผลการเรียนรู้ทีตวัเองไดรั้บความรู้นนั บางขอ้คาํถาม ครูยงัใช้ภาษายงั
ไม่สละสลวย หรือไม่ชัดเจนในขอ้คาํถามทาํให้นักเรียนสับสนในสิงทีครูต้องการจะวดั ทาํให้
คาํตอบทีไดรั้บจากนกัเรียนอาจจะเป็นคาํตอบทีไดจ้ากความคลาดเคลือนในการตงัขอ้คาํถามของครู  
นอกจากนนัแลว้พบวา่ ครูสามารถออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลไดห้ลากหลายรูปแบบมาก
ยิงขึน ทําให้นักเรียนได้รับการประเมินตามสภาพจริง ตามกับหลักการแนวคิดการวดัและ
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ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   และ เป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา  มาตรฐานที   ดา้นการวดัและประเมินผล   
 นอกจากนันแล้วผู ้วิจ ัยย ังได้ให้ผู ้ที เข้า รับการพัฒนาได้ประเมินตนเองเกียวกับ
ความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัมีผลการประเมินตนเอง
ของครูกลุ่มนาํร่อง ดงัตารางที    

ตารางที   แสดงผลการประเมินตนเองของครูในสมรรถนะความสามารถในดา้นการวดัและ  
 ประเมินผลในชนัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ     

ข้อ ความสามารถ 
ระดบัความสามารถ 

X  S.D.  ระดบั 

 พฒันาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยเครืองมือ
และวิธีการทีเหมาะสม 

.  .  มาก 

 จดัทาํขอ้มลูสาระสนเทศเกียวกบัการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ แกไ้ข 
ปัญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

.  .  มาก 

 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุในแผนการ
จดัการเรียนรู้ทีคลอบคลุมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั 

.  .  มาก 

 ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉยัเกียวกบัระดบัการ
เรียนรู้ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

.  .  มาก 

 มีทกัษะการวิเคราะห์  การแปลผล การรายงานผลและการ
นาํเสนอแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน 

.  .  มาก 

รวม . 0 .  มาก 

 จากตารางที 23  แสดงผลการประเมินตนเองของครูดา้นความสามารถและทกัษะในการ
สร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ระหวา่งการนิเทศติดตาม  กลุ่มทดลองนาํ
ร่อง  ในภาพรวมครูกลุ่มนาํร่องมีความสามารถและทกัษะในการสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนในระดบัมาก  ( X  = 3.80 , S.D. =  0.19) โดยจาํแนกความสามารถเป็นรายขอ้
ดงันี ครูมีความสามารถพฒันาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครืองมือและวิธีการที
เหมาะสม ( X  =  3.77 , S.D. = 0 .68)    จดัทาํขอ้มูลสาระสนเทศเกียวกบัการวดัและประเมินผลใน
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ชันเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้ในการตดัสินใจ แก้ไข ปัญหาและพฒันาการเรียนการสอน      
( X  =  3.64 , S.D. =  0.58)  ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีคลอบคลุมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั  
( X  =  3.64 , S.D. = 0 .49)   ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉยัเกียวกบัระดบัการเรียนรู้
ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน ( X  = 4.09 , S.D. = 0 .61)   และ มี
ทกัษะการวิเคราะห์  การแปลผล การรายงานผลและการนาํเสนอแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงและ
พฒันาผูเ้รียน ( X  = 4.09 , S.D. =  0.61)   
 นอกจากนนัแลว้ครูยงัเขียนแสดงความคิดเห็น เพิมเติมเกียวกบัสมรรถนะดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียนของตนเอง มีผลสรุปดงันี 

 . ความคิดเห็นเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจของตนเองดา้นการวดัและการประเมินผลใน
ชนัเรียน 

  1.1 มีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร แกนกลาง 
  มากยงิขึน  

     .  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองตวัดชีวดัมากขึนกวา่ เดิม  ทาํให้การวดัและ
ประเมินในชนัเรียนไดต้รงประเด็นมากขึน  
 .ความคิดเห็นเกียวกบัทกัษะ ความสามารถของตนเองในการสร้างและพฒันาเครืองมือ
และการนาํเครืองมือไปใชว้ดัและประเมินผลในชนัเรียน 

     2.1 สามารถปรับเปลียนแนวทางการออกขอ้สอบให้ตรงตวัชีวดั ของมาตรฐานนนั 
และสามารถออกแบบการสร้างและพฒันาเครืองมือไดต้รงกบัเนือหาทีสอนได ้

     .  สามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนไดต้รงตามมาตรฐานตวัชีวดัไดดี้ขึนกวา่เดิม 
 .  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการดําเนินการพัฒนาครูตาม
โปรแกกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียน 

    .  เป็นโปรแกรมการพฒันาครูทีดี  ชดัเจน และครูสามารถนาํไปใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนได ้

       .   ควรจะมีการอบรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืนดว้ย เนืองจากสอนทุกกลุ่มสาระ 
 สรุปผลการจากนิเทศเป็นรายบุคคลเป็นประเมินทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือ
วดัและประเมินผลในชนัเรียนและการประเมินตนเองของครูเกียวกบัความสามารถในการนาํไปวดั
และประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพนนั สรุปไดว้า่ ผลการประเมินสมรรถนะในดา้นนีผา่นเกณฑ์ที
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กาํหนดไว ้และพบว่าครูมีความมนัใจในการสร้างและพฒันาเครืองมือรวมทงัสมารถนาํไปใช้วดั
และประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดัทีหลกัสูตรกาํหนด 

2. ผลการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์   Electronic Supervision : E- 

Supervision   การนิเทศติดตามนีผูว้ิจยักาํหนดขึนเพือใชใ้นการแลกเปลียนเรียนรู้ผลการพฒันาผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใชช่้องทางผา่นทาง www.surin.3. net  ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  
Facebook: http//www.facebook.com/ritar.dee  ติดต่อสือสารผา่นทาง E-mail ของผูว้ิจยั คือ  E-mail 

:sornortree@hotmail.com   ผ่านระบบ Line ผลจากการนิเทศ  พบวา่  ผูว้ิจยัไม่สามารถนิเทศผา่น
ช่องทางนีไดค้รบทุกคนเนืองจากกวา่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทีผูเ้ขา้รับการพฒันา
นนัระบบเครือข่ายไม่ดีพอจึงไม่สามารถนิเทศผา่นช่องทางนีไดเ้ป็นรายบุคคล ตอ้งอาศยัแจง้ครูผูเ้ขา้
รับการพฒันาทีสามารถติดต่อผา่นช่องทางนีไดเ้ป็นผูช่้วยในการติดต่อสือสารอีกทางหนึง  ผูว้ิจยัจึง
ใชว้ธีิการสือสารผา่นทางโทรศพัทใ์นการใหค้าํแนะนาํ และแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการพฒันาครู
ตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน 

 ผลการบันทกึปัญหาอุปสรรคทมีีต่อการพฒันาโปรแกรมในการทดลองกบักลุ่มนําร่อง   
 ผลการบนัทึกแบบปลายเปิดทีผูเ้ขา้ร่วมพฒันา และผูพ้ฒันาโปรแกรมไดบ้นัทึกขอ้พบ
เห็น แลว้ผูพ้ฒันาโปรแกรมไดน้าํขอ้คน้พบมาเขียนพรรณาความเพือสรุปปัญหาอุปสรรคในการ
พฒันาโปรแกรมดงัต่อไปนี 

 ผลสรุปจากการบนัทึกปัญหาอุปสรรคของผูเ้ขา้ร่วมพฒันา ซึงมีการบนัทึกในส่วนทีเป็น
ปัญหาคลา้ยคลึงเกียวกบัเรืองระยะเวลาของการดาํเนินการในส่วนของการอบรมพฒันาซึงกาํหนด
จดัในวนัที  -   พฤษภาคม   เป็นช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียน คุณครูไดบ้นัทึกปัญหาอุปสรรค
วา่ครูบางคนไดเ้ดินทางกลบับา้นทีอยูต่่างจงัหวดัตอ้งกลบัมาเขา้รับการอบรม พร้อมทงัไดเ้สนอแนะ
ว่า ควรให้ผู ้พ ัฒนาโปรแกรมดําเนินการอบรมพัฒนาในช่วงเปิดภาคเรียน  น่าจะเหมาะสม  
นอกจากนันแล้ว ยงัพบปัญหาและอุปสรรค คือ ระยะเวลาทีกําหนดในหน่วยการอบรมตาม
โปรแกรมการพฒันาหน่วย  การลงมือสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล ตามมาตรฐาน
ตวัชีวดัของหลกัสูตรอิงมาตรฐานนนั  เวลาในการลงมือปฏิบติัค่อนขา้งน้อยไม่พอทีให้ครูลงมือ
ออกแบบและสร้างเครืองมือวดัและประเมินผล ไดท้นัตามระยะเวลา  มีการบันทึกเสนอขอ้คิดเห็น
วา่ ผูพ้ฒันาโปรแกรมควรจะดาํเนินการยกตวัอยา่งเครืองมือวดัและประเมินแต่ละมาตรฐานตวัชีวดั 
ลงในโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลใน
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ชนัเรียนเลยเพือใหค้รูไดน้าํตวัอยา่งทีบรรจุไวใ้นโปรแกรมไปปรับปรุงหรือประยุกตใ์ชใ้นห้องเรียน
ไดเ้ลย 

 สาํหรับปัญหาอุปสรรคของผูพ้ฒันาโปรแกรมนนั ผลการบนัทึกระหวา่งการดาํเนินการ
พฒันาโปรแกรมสามารถสรุปไดว้่า  การดาํเนินการจดัการเอกสารรูปเล่มทีเป็นคู่มือโปรแกรมการ
พฒันาครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนทีไดด้าํเนินการสร้างและ
พฒันาสาํหรับมอบใหผู้รั้บการพฒันานนั  เอกสารทีจดัทาํเป็นเอกสารอดัสําเนาทาํให้รูปเล่มบางเล่ม
ไม่ชดัเจน  ตวัหนงัสืออ่านไม่ชดัเท่าทีควร  รวมทงัผูพ้ฒันาไดแ้จง้ไปในหนงัสือราชการทีแจง้ให้ครู
เขา้ร่วมรับการอบรมว่าให้เตรียมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  มา
ประกอบนัน ครูบางคนไม่ได้เข้าไปเอาเอกสารดังกล่าวทีโรงเรียนทาํให้มีเอกสารทีใช้ในการ
ประกอบการอบรมพฒันาไม่เพียงพอ  ซึงผูพ้ฒันาโปรแกรมควรจดัเตรียมเอกสารเหล่านีเพือบริการ
ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาใชเ้ป็นสือประกอบการอบรมพฒันาดว้ย    นอกจากนนัแลว้ควรเตรียม
อุปกรณ์เครืองเขียนและเครืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  
รวมทงัเครืองปรินเตอร์ไวส้าํหรับบริการผูเ้ขา้รับการพฒันาดว้ย  และปัญหาอุปสรรคทีพบในหน่วย
ของการใหค้วามรู้เรืองการนิเทศผา่นระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์  นนั ครูผูเ้ขา้ร่วมการพฒันาบาง
คนขาดทกัษะดา้นการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือขาด
ความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เนืองจากมีอายุมากแล้ว   
ผูพ้ฒันาโปรแกรมจึงไดด้าํเนินการแกไ้ขโดยจะติดต่อสือสารผา่นทางหนงัสือราชการหรือผา่นทาง
โทรศพัท ์แทน    

 จากผลการทดลองใช้กับกลุ่มนําร่องการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ผูว้ิจยัไดน้าํผลจากการทดลองใชก้บั
กลุ่มนาํร่อง ตงัแต่ขนัตอนการพฒันาครูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เมือวนัที  -   พฤษภาคม 

  ผลการประเมินความคิดเห็นและความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม  การนิเทศติดตามเพือประเมิน
สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล  ทงันิเทศทางตรงและการนิเทศผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นนั  ตลอดทงัผลปัญหาอุปสรรคทงัของผูเ้ขา้รับพฒันาและผูว้ิจยัเป็นผูบ้นัทึกปัญหาอุปสรรคเพือนาํ
ผลทงัหมดมาปรับปรุงโปรแกรมเพือทดลองจริงใชน้นั  ผูว้ิจยัไดรั้บคาํปรึกษาแนะนาํจากอาจารยที์
ปรึกษางานวทิยานิพนธ์ให้ปรับปรุงพฒันาจากการกาํหนดสาระการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดั
ประเมินผลในชนัเรียน จาก  SSTM  Model  ปรับปรุงพฒันาเป็น  SSTMC Model  ดงัรายละเอียด
การปรับปรุงพฒันาก่อนนาํไปใชจ้ริง  ดงัมีรายละเอียดปรับปรุงพฒันา คือ  
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 จากการศึกษาแนวคิดของการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัผลประเมินผลในชันเรียนทงัต่างประเทศและในประเทศเมือนํามาประมวลผลร่วมกับการ
ศึกษาวิจยั นาํผลทดลองใช้กบักลุ่มทดลองนําร่อง  พร้อมทงันาํคาํแนะนําจากอาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์   ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงพฒันามโนทศัน์ แบบจาํลอง จาก  SSTM  Model  ปรับปรุง
พฒันาไดม้โนทศัน์ทีแบบจาํลองการกาํหนดสาระการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพนั
ฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน SSTMC  Model  ดงัแผนภาพ ที    

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที      แสดงแบบจาํลองการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั  
                              การศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัผลประเมินผลในชนัเรียน SSTMC  Model 
 จากแผนภาพที     แสดงถึงกระบวนการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพนั
ฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน SSTMC  Model  นี เป็นกระบวนการโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนต่อจาก SSTM  

Model   ทีผูว้จิยัไดน้าํผลทีไดจ้ากการทดลองใชก้บักลุ่มนาํร่อง โดยไดพ้ฒันาตามแนวคิดการพฒันา
หลกัสูตรตามแนวคิดแบบจาํลอง SU Model (สุเทพ  อ่วมเจริญ  2556 :31-34)ซึงมีการปรับปรุง
พฒันาเพิมเติมต่อจากการยกร่างโปรแกรม เมือได้ทดลองใช้กบักลุ่มนาํร่อง และนาํปัจจยัทีตอ้ง
นาํไปสู่การนิเทศติดตามครูทีเข้ารับการพฒันา โดยในส่วนทีเป็นรูปสามเหลียมทงัสีรูปนันยงัมี
ความหมายเหมือนดงัเช่นทีไดพ้ฒันาในช่วงทดลองใชก้บักลุ่มนาํร่อง แต่มีส่วนทีเพิมเติมคือ วงกลม

  C      C  

   C 

   S  

T 

S    M    

SSTMC   Model 
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ล้อมรอบ รูปสามเหลียมใหญ่และมีตวัอกัษะ  C  สามตวัมีลูกศรโยงไปมาหากันรอบ ๆ รูป
สามเหลียมนนั จึงขออธิบายในส่วนทีเพิมเติม ดงัต่อไปนี 

 สําหรับลูกศร สามรูปทีชีไปที ตวัอกัษร 3C  ทีลอ้มรอบรูปสามเหลียมใหญ่ นนัการ
อบรมพฒันาครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินในชนัเรียน ให้ประสบผลสําเร็จนนั ผูบ้ริหารโปรแกรม หรือผูที้จะนาํโปรแกรมไปใช้ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของโปรแกรม จาํเป็นตอ้งใช ้3 C  นาํไปบูรณาการในการดาํเนินการอบรม
พฒันา ประกอบดว้ย 
 C1-Collaboration, Teamwork & Leadership –ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางาน

เป็นทมี และภาวะผู้นํา 

 การทาํงานเป็นทีมและภาวะผูน้าํ หมายถึง ผูบ้ริหารโปรแกรม ฯ หรือผูที้จะนาํโปรแกรม
ไปใชต้อ้งมีทกัษะดา้นความร่วมมือกบัผูที้เกียวขอ้งและผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม ซึงจะตอ้งมี
การทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ ในกรณีนี ผูบ้ริหารโปรแกรมเป็นศึกษานิเทศก์ ทีตอ้งทาํงาน
สัมพนัธ์กนักบัครูทีเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม 

 C2-Communication, information & media literacy – ทักษะด้านการสือสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสือ 

 การติดต่อสือสาร หมายถึง  การติดต่อสือสารระหว่างผูด้าํเนินการอบรมตามโปรแกรม
และผูเ้ข้ารับการอบรม ซึงจาํเป็นต้องใช้การสือสารทางตรง และการสือสารทางอ้อม เช่นการ
ติดต่อสือสารทงัการใช้หนงัสือราชการ  การใชเ้ครือข่าย Social Network  การติดต่อสือสารทาง
โทรศพัท ์ เป็นตน้  ทงันีเพือภารกิจสําคญัในการพฒันาวิชาชีพ ดว้ยการนิเทศกาํกบัติดตาม เทคนิค 
Coaching  and  Mentoring 

   การสอนงาน (Coaching)  

    การสอนงาน หมายถึง การทีผูส้อนงานให้ความรู้ความเขา้ใจในเรืองใดเรืองหนึง 
ตลอดจนฝึกทกัษะการปฏิบติังานใหก้บัผูที้ไดรั้บการสอนงานดว้ยวธีิการทีหลากหลายสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการสอนงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือใหผู้ที้ไดรั้บการสอนงานมีความรู้ ทกัษะ ความ
ชาํนาญ ความเชียวชาญในการปฏิบติังาน ตลอดจนเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังาน การสอนงานมี
ความสําคญัมากในการพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะและคุณลกัษณะเป็นไปตามทีองคก์รตอ้งการ 
เพราะทาํใหบุ้คลากร เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 
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    ระบบพเีลยีง (Mentoring) 

    พีเลียงเป็นระบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรทีมีประสบการณ์มากกว่ากับ
บุคลากรทีมีประสบการณ์น้อย โดยพีเลียงหรือผูที้มีประสบการณ์สูงจะทาํหน้าทีในการคาํปรึกษา
แนะนาํและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานใหก้บับุคลากรทีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 
 C3-Computing & ICT literacy – ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร 

 ผูบ้ริหารโปรแกรมและผูเ้ขา้รับการพฒันาจาํเป็นตอ้งใช้ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  เพือใช้ในการพฒันาวิชาชีพ การนิเทศทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต E-Supervision 

  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงพฒันาแบบจาํลองในการกาํหนดสาระการพฒันาสมรรถนะครูดา้น
การวดัประเมินผลในชันเรียน แล้ว  ผู ้วิจ ัยยงัได้สร้างและพัฒนา  ตัวอย่างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน บรรจุลงโครงสร้างโปรแกรมหน่วยที  ที  คือ  หน่วยรู้ลึกการสร้างและ
พฒันาเครืองมือ (Tools :T)   ในเอกสารคู่มือโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐาน ดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียน ดว้ย   
   เมือผูว้ิจยัได้ทดลองใช้กบักลุ่มนาํร่องดาํเนินการอบรมพฒันาครูกลุ่มทดลองใช้จริง
ตามโปรแกรมดาํเนินการประเมินสมรรถนะในระหว่างการอบรมพฒันาจากนันไปนิเทศติดตาม 
แลว้นาํมาปรับปรุงโปรแกรมเป็นรูปแบบจาํลอง  SSTMC Model  แลว้จึงนาํโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน กบักลุ่มทดลองใช้
จริง โดยเริมทาํการอบรมพฒันา ในวนัที   -   สิงหาคม  พ.ศ.   ดงัผลการทดลองใช้จริงที
นาํเสนอ ดงัต่อไปนี คือ 

 
 ผลการทดลองใช้ระยะท ี   ทดลองใช้กบักลุ่มทดลองใช้จริง 

 การทดลองใช้กบักลุ่มทดลองใช้จริงนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นกลุ่มทดลอง
ใช้ โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน
ประถมศึกษาปีที 4 จาํนวน   คน  และครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ชันประถมศึกษาปีที   จาํนวน   คน รวมเป็น    คน ซึงเป็นครูผูส้อนใน
โรงเรียนสังกดัเครือข่ายโคกยาง ทมอ  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3  ซึงผูว้จิยัเป็นศึกษานิเทศกป์ระจาํเครือข่าย  ซึงผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการ
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เก็บรวบรวมขอ้มูล  และผูว้ิจยัมีความสามารถในการนิเทศติดตามไดต้ามกาํหนดระยะเวลาในการ
ดาํเนินการวจิยั   
 ในระหว่างการดําเนินการอบรมพัฒนากลุ่มทดลองใช้จริงโปรแกรมนี  ผู ้วิจ ัยได้
ดาํเนินการเพือเก็บขอ้มูลในการวิจยั ตามเครืองมือประเมินคุณภาพโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะ
ครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  มีเครืองมือในการเก็บขอ้มูล
ดงันีคือ   )  แบบทดสอบประเมินความรู้สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล ก่อนและหลงั
การอบรมพฒันา )  แบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือระหวา่งการอบรม  )  แบบ
ประเมินความคิดเห็นและความคิดเห็นของครูทีมีโปรแกรมการพฒันา  ) แบบบนัทึกปัญหา
อุปสรรคทีมีต่อการพฒันาโปรแกรม  ซึงผูว้จิยัของนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามเครืองมือทีได้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดสอบเพือประเมินความรู้สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 
ก่อนและหลงัการอบรมพฒันา มีผลประเมินดงัตารางที 4  

ตารางที      แสดงผลการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมพฒันา เพือประเมินสมรรถนะครูดา้น  
     การวดัและประเมินผล ผูเ้ขา้รับอบรมพฒันากลุ่มทดลองใชจ้ริง 
  

 

ครูผู ้
เขา้รับ
การ
พฒันา 

 

จาํนวน  
(N) 

ผลการทดสอบ  
เกณฑ์
การ
ติดสิน 

คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉลีย 

X  

ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ร้อย
ละ 

t-test p 

แปล 

ความ 

หมาย 

ก่อน
การ
พฒันา 

  .  .  .  

6.86* .00 

ตาํ 
ไม่
ผา่น 

หลงั
การ
พฒันา 

  .  .  .  
ปาน
กลาง 

ผา่น 

  

 

 จากตารางที     พบว่า กลุ่มทดลองใช ้ครูมีผลการประเมินสมรรถนะความรู้ดา้นการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียนพบว่า ก่อนการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผา่นเกณฑ์
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ร้อยละ  ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ .  โดยมีสมรรถนะอยู่ในระดับตาํ ( X =17.64, 

S.D.=2.80)ส่วนหลงัการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ .  โดย
สมรรถนะอยใูนระดบั ปานกลาง( X =21.18, S.D.= 1.94) เมือเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการพฒันา 
กบัก่อนการพฒันา พบว่า ครูมีสมรรถนะดา้นความรู้หลงัการอบรมพฒันาสูงกว่าก่อนการอบรม
พฒันา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5   
 สําหรับสมรรถนะครูดา้นทกัษะความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนในระหว่างการอบรมพฒันาให้ให้ครูทีเขา้รับการอบรมพฒันาสร้างและเครืองมือวดัและ
ประเมินผล  จาํนวน  3 ประเภท คือ 1) เครืองมือวดัผลสัมฤทธ์ทีแบบทดสอบวดัความรู้    2)  
เครืองมือทีเป็นแบบประเมินทักษะ  3) เครืองมือทีเป็นแบบประเมินคุณลักษณะ  ซึงผูว้ิจ ัยได้
ประเมินชินงานเพือประเมินสมรรถนะด้านทกัษะความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนในระหวา่งการอบรม   ดงัผลทีปรากฏในตารางที 25 

 

ตารางที     แสดงผลการประเมินชีนงานแสดงทกัษะความสามารถในการสร้างและพฒันา  
       เครืองมือระหวา่งการอบรมพฒันาของครูกลุ่มทดลองใชจ้ริง 

จาํนวน
ครูทีเขา้
รับการ
อบรม
พฒันา 

(N) 

คะแนนผลการประเมินสมรรถนะทกัษะใน
การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

ในแต่ละประเภท(15 คะแนน) 

ผลการประเมินภาพรวม
ในการสร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและประเมิน

ในชนัเรียน 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

การสร้าง
แบบ 

ทดสอบ 

ผล 

สัมฤทธิ 

 

(5 คะแนน) 

การสร้าง
แบบ

ประเมิน
ทกัษะ 

 

 

(5  คะแนน) 

การสร้างแบบ
ประเมินคุณ 

ลกัษณะ 

 

 

 

(5 คะแนน) 

 

 

X  

 

 

S.D 

 

แปล
ความ 

หมาย 

22 4.41 4.32 4.18 4.30 0.63 ดี ผา่น 

  

  จากตารางที 25  พบวา่ในภาพรวมครูมีสมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการสร้าง
และพฒันา เครืองมือวดัและประเมินอยูใ่นระดบัดี   ( X = 4.30, S.D.= 0.63) ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้
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เมือพิจารณาความสามารถการสร้างเครืองมือในแต่ละประเภท คือ การสร้างเครืองมือวดัผลสัมฤทธิ    
การสร้างเครืองมือแบบประเมินทกัษะ  การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะพบวา่ ครูมีสมรรถนะอยู่
ในระดบัดี ผา่นเกณฑทุ์กประเภท ( X = 4.41,4.32 และ4.18)  
   นอกจากนีแลว้ผูว้จิยัไดต้รวจชินงานพร้อมทงับนัทึกขอ้คน้พบและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
จากการตรวจผลงานการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียน   พบว่า  ในการสร้างและ
พฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนนนั ในส่วนทีเป็นครูสามารถสร้างและพฒันาไดอ้ยา่ง
รวดเร็วคือ เครืองมือทีวดัผลสัมฤทธิ เพราะครูคุน้ชินกบัการสร้างเครืองมือประเภทนี ส่วนเครืองมือ
ประเภทวดัคุณลกัษณะ คุณครูขาดทกัษะในการกาํหนดเกณฑ์การประเมินเนืองจากว่าการสร้าง
เครืองมือประเภทนีต้องวดัความรู้สึก  เจตคติ ซึงครูยงัสับสนและสร้างได้ไม่ดีเท่าใดนักแต่ใน
ภาพรวมแลว้ ถือว่าใช้ได ้ ซึงผูว้ิจยัซึงเป็นผูป้ระเมินไดใ้ห้ขอ้แนะนาํ เพือให้ครูผูเ้ขา้รับการอบรม
พฒันาไดมี้ทกัษะและความสามารถในการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลไดอ้ย่างหลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายวธีิการทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัต่อไป   
 สาํหรับความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนของครูกลุ่มทดลองใชมี้ผลดงัทีแสดงในตารางที  
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ตารางที  26 แสดงผลการความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั  
  พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 

ด้าน/ข้อที รายการประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

X  S.D.  ระดับ 

ด้านเนือหา 
 วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้านในการประเมินในชนั
เรียน 

 

4.77 0.42 มากทีสุด 

 กิจกรรมการพฒันาคลอบคลุมวตัถุประสงค์
ของโปรแกรม 

4.59 0.66 มากทีสุด 

 ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมีความสาํคญัและ
จาํเป็นต่อการปฏิบติังานของครู 

4.73 0.55 มากทีสุด 

 เครืองมือการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
ใหแ้นวทางการนาํไปประยกุตช์นัได ้

4.61 0.65 มากทีสุด 

 โปรแกรมการพฒันาสร้างความคิด
สร้างสรรคใ์นการวดัและประเมินผล 

4.64 0.65 มากทีสุด 

รวม 4.67 0.07 มากทสุีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

207 

 

ตารางที  26 แสดงผลการความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั  
  พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน (ต่อ) 
 

ด้าน/ข้อที รายการประเมิน 
ผลการประเมินความคิดเห็น 

X  S.D.  ระดับ 

ด้านกระบวนการ 

 ความชดัเจนของกิจกรรมของโปรแกรม
พฒันา 

4.50 0.59 มาก 

 ปัจจยัป้อนของกิจกรรมเหมาะสมและ
เป็นไปได ้

4.36 0.72 มาก 

 ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของ 
โปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษาและ
ฝึกปฏิบติั 

4.14 0.83 มาก 

 กิจกรรมและเนือหาการวดัและการประเมิน
ของโปรแกรมพฒันาเป็นระบบและ
ต่อเนืองง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.18 0.73 มาก 

 
ผูด้าํเนินการมีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการ
อบรมเห็นความสาํคญัของโปรแกรม 

4.55 0.67 มากทีสุด 

รวม 4.35 0.18 มาก 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 
 เอกสารประกอบการพฒันามีเพียงพอใน

การใหแ้นวคิดการประเมินในชนัเรียน 
.  .  มากทีสุด 

 เทคโนโลยทีีนาํมาใชป้ระกอบการพฒันา
ง่ายต่อการนาํไปใช ้

.  .  มาก 

 ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความ
คุม้ค่า 

.  .  มาก 

 บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการ
เรียนรู้ของกลุ่ม 

.  .  มากทีสุด 
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ตารางที  26 แสดงผลการความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั  
  พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน (ต่อ) 
 

ด้าน/ข้อที รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมิน 

X  S.D.  ระดับ 

 การพฒันาวชิาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่าย
สือสารออนไลน์ 

.  .  มากทีสุด 

รวม .  .  มากทสุีด 

ด้านประโยชน์ทไีด้จากโปรแกรม    

 การพฒันาสมรรถนะครูตามมาตรฐาน     
คุรุสภาขอ้ที   ดา้นการวดัและประเมินผล 

.  .  มากทีสุด 

 พฒันาความรู้ความสามารถในการประเมิน
ในชนัเรียน 

.  .  มากทีสุด 

 เพิมประสิทธิภาพในการแสวงหาและ
เรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผล 

.  .  มากทีสุด 

 โอกาสและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพือ
การพฒันาวชิาชีพ 

.  .  มากทีสุด 

 ไดคิ้ดและเห็นช่องทางในการเรียนรู้เพือ
ตอบสนองการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง 

.  .  มากทีสุด 

รวม .  .  มากทสุีด 

สรุปรวม .  .  มากทสุีด 

 

จากตารางที   แสดงให้เห็นว่า  ผลการของเสนอข้อคิดเห็นและความคิดเห็นทีมีต่อ
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
นนัของครูกลุ่มทดลองใช ้นนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด ( X  = 4.55 , S.D. = 

0.16) โดยมีผลวเิคราะห์จาํแนกเป็นรายดา้น  ดงันี  คือ   
 ดา้นเนือหามีความเห็นดว้ยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.67 , S.D. = 0.07) 
จาํแนกตามรายข้อความเห็นด้วยในระดับมากทีสุดทุกข้อ   คือ วตัถุประสงค์ของโปรแกรม
ตอบสนองความตอ้งการใชงานในการประเมินในชนัเรียน ( X  = 4.77 , S.D. = 0.42)   กิจกรรมการ
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พฒันาคลอบคลุมวตัถุประสงคข์องโปรแกรม ( X  = 4.59 , S.D. = 0.66)  ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมี
ความสําคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของครู ( X  = 4.73 , S.D. = 0.55) เครืองมือการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนให้แนวทางการนาํไปประยุกตช์นัได ้( X  = 4.61 , S.D. = 0.65)   โปรแกรม
การพฒันาสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการวดัและประเมินในชนัเรียน ( X  = 4.64 , S.D. = 0.65) 
 ดา้นกระบวนการมีความเห็นดว้ยในภาพรวมในระดบั มาก ( X  = 4.35, S.D. = 0.18)  
จาํแนกตามรายขอ้ ทีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ความชดัเจนของกิจกรรมของโปรแกรมพฒันา 
( X  = 4.50 , S.D. =0 .59) ปัจจยัป้อนของกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไปได ้( X  = 4.36 , S.D. = 0.72)  
ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษาและฝึกปฏิบติั ( X  = 4.14 , S.D. 
= 0.83)   สาํหรับรายขอ้ทีมีความคิดเห็นมากทีสุดคือ  ขอ้กิจกรรมและเนือหาการวดัและการ
ประเมินของโปรแกรมพฒันาเป็นระบบและต่อเนืองง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ( X  = 4.18 , 

S.D. = .73)และ ขอ้ผูด้าํเนินการมีการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเห็นความสาํคญัของโปรแกรม 
( X  = 4.55 , S.D. = .67) 
 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.58, 

S.D. = 0.07) จาํแนกตามรายขอ้  ดงันี เอกสารประกอบการพฒันามีเพียงพอในการให้แนวคิดการ
ประเมินในชนัเรียน มีความคิดเห็นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.64 , S.D. =  0.65) เทคโนโลยีทีนาํมาใช้
ประกอบการพฒันาง่ายต่อการนาํไปใชมี้ความคิดเห็นในระดบัมาก ( X  = 4.50 , S.D. = 0 .67)  
ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความคุม้ค่ามีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X  = 4.50, S.D. =  0.59) 
บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของกลุ่มมีความพึงพอพอใจระดบัมากทีสุด ( X  = 

4.64 , S.D. = 0 .58) การพฒันาวิชาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่ายสือสารออนไลน์ มีความคิดเห็นใน
ระดบัมากทีสุด ( X  = 4.64 , S.D. =  0.65) 
  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากโปรแกรมมีความเห็นดว้ยในภาพรวมในระดบัมากทีสุด ( X  
= 4.62 , S.D. = 0.02)   เมือจาํแนกตามรายขอ้พบวา่ มีผลการประเมินความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด
ทุกขอ้ คือ การพฒันาสมรรถนะมาตรฐานที   ดา้นการวดัและประเมินผล  ( X  = 4.59 , S.D. = 0.59)  
พฒันาความรู้ความสามารถในการประเมินในชนัเรียน ( X  = 4.64 , S.D. = 0.58)  เพิมประสิทธิภาพ
ในการแสวงหาและเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผล ( X  = 4.64 , S.D. = 0.49)   โอกาสและ
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพือการพฒันาวิชาชีพ ( X  = 4.64, S.D. = 0.49)  ไดคิ้ดและเห็นช่องทาง
ในการเรียนรู้เพือตอบสนองการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง ( X  = 4.59 , S.D. = 0.50)    
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 ผลการวคิราะห์จาํแนกเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัความคิดเห็นสูงสุดไปตาํสุดดงันีคือมี
ความเห็นดว้ยมากทีสุด ดา้นเนือหา ( X  = 4.67 , S.D. = 0.07)  รองลงไปคือ มีความคิดเห็นดา้น
ประโยชน์ทีไดจ้ากโปรแกรมในระดบัมากทีสุด ( X  = 4.62 , S.D. = 0.27)  ถดัไปมีความคิดเห็น ดา้น
ความสิงอาํนวยความสะดวกในระดบัมากทีสุด  ( X  = 4.58 , S.D. = 0.77) และมีความคิดเห็นดา้น
กระบวนการในระดบัมาก ( X  = 4.34 , S.D. = 0.18)   
 พร้อมทงัมีผลการเขียนบนัทึกข้อเสนอแนะเพิมเติม สรุปได้ดังต่อไปนีคือ  เอกสาร
ประกอบการอบรมดี มีตวัอย่างเครืองมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีรับผิดชอบดว้ย  สามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในชันเรียนได ้ วิทยากรเป็นผูที้มีความรู้เรืองการวดัและประเมินผลมาก ทาํให้ไดรั้บ
ความรู้เพิมขึนมาก  พร้อมทงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีตวัอยา่งเครืองมือประเมินตามตวัชีวดัให้
ครบกลุ่มสาระจะดีมาก    

 

 ผลการนิเทศระยะท ี   ผลทเีกดิจากการนิเทศติดตามกลุ่มทดลองใช้จริง   

                       ผูว้ิจยัจะได้นาํเสนอผลการนิเทศติดตามสําหรับการทดลองใช้จริง  โดยใช้วิธีการ
นิเทศติดตาม   รูปแบบ คือ  การนิเทศติดตามแบบ Monitoring  และการนิเทศผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Electonic  Supervision  : E – Supervision) มีผลการนิเทศติดตามดงัต่อไปนี 

1.  ผลการนิเทศโดยตรงโดยใช้การนิเทศติดตามแบบ Monitoring   ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
กลุ่มทดลองนาํร่องในระหวา่งเดือน  กนัยายน – ธนัวาคม   ตามดาํเนินการตามปฏิทินการนิเทศที
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3   ไดแ้จง้ปฏิทินการนิเทศ    และนิเทศ
ติดตามเป็นรายบุคคลตามปฏิทิน โดยใชเ้ครืองมือการประเมินแบบประเมินทกัษะดา้นการสร้างและ
พฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน  และแบบประเมินตนเองของครู  ผลทีไดจ้ากการ
ตรวจผลงานการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ดงัตารางที    
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ตารางที    แสดงผลการประเมินความสามารถและทกัษะในการสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดั 

   และประเมินผลในชนัเรียน    ระหวา่งการนิเทศติดตาม  กลุ่มทดลองใชจ้ริง 

จาํนวน
ครูทีเขา้
รับการ
อบรม
พฒันา 

(N) 

คะแนนผลการประเมินสมรรถนะทกัษะในการสร้าง
และพฒันาเครืองมือ 

ในแต่ละประเภท(15 คะแนน) 

ผลการประเมินภาพรวมใน
การสร้างและพฒันาเครืองมือ
วดัและประเมินในชนัเรียน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

การสร้าง
แบบ 

ทดสอบ 

ผล 

สมัฤทธิ 

(5 คะแนน) 

การสร้าง
แบบ

ประเมิน
ทกัษะ 

 

(5  คะแนน) 

การสร้างแบบ
ประเมินคุณ 

ลกัษณะ 

 

 

(5 คะแนน) 

 

 

X  

 

 

S.D 

 

แปล
ความ 

หมาย 

22 .  .  .  .  .      ดี ผา่น 

 

 จากตารางที 27  พบวา่ในภาพรวมครูมีสมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการสร้างและ
พฒันา เครืองมือวดัและประเมินอยูใ่นระดบัดี   ( X = 4.68, S.D.= 0.47) ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้เมือ
พิจารณาความสามารถการสร้างเครืองมือในแต่ละประเภท คือ การสร้างเครืองมือวดัผลสัมฤทธิ    
การสร้างเครืองมือแบบประเมินทกัษะ  การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะพบวา่ ครูมีสมรรถนะอยู่
ในระดบัดี ผา่นเกณฑทุ์กประเภท ( X = 4.77,4.73 และ4.55)  
 

ผลจากการตรวจประเมินชินงาน เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนพบวา่  เครืองมือวดัและ
ประเมินผล ครูผูส้อนสามารถสร้างและพฒันาเครืองมือได้ตรงมาตรฐานและตวัชีวดั จากครูกลุ่ม
ทดลองใชจ้ริง พบวา่ครูสามารถวดัผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งมาตรฐานตวัชีวดั   ครูมีสามารถสร้าง
เครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียนได้ตงัแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน รวมทงั
สามารถวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคลและแกปั้ญหาไดค้รูสามารถจดัทาํแผนการสอนไดรั้ดกุม
และชดัเจนยิงขึนสามารถออกแบบการวดัและประเมินผล   สามารถกาํหนดกิจกรรมการสอนโดย
เนน้ทกัษะกระบวนการมากขึน  
 สําหรับผลการประเมินตนเองของครูเกียวกบัความสามารถในการวดัและประเมินผล
อยา่งมีประสิทธิภาพนนั มีผลการประเมินตนเองดงัทีแสดงในตารางที  
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ตารางที   แสดงผลการประเมินตนเองของครูเกียวกบัความสามารถในการวดัและประเมินผล 

 อยา่งมีประสิทธิภาพ  กลุ่มทดลองใชจ้ริง       

ข้อ ความสามารถ 

ระดับความสามารถ 

X  S.D.  ระดับ 

 พัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
เครืองมือและวธีิการทีเหมาะสม 

.  .  มากทีสุด 

 จัดทํา ข้อมู ล ส าระสน เทศ เ กี ย วกับก ารว ัดแล ะ
ประเมินผลในชันเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้ใน
การตดัสินใจ แก้ไข ปัญหาและพฒันาการเรียนการ
สอน 

.  .  มากทีสุด 

 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุ
ในแผนการจดัการเรียนรู้ทีคลอบคลุมสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานตวัชีวดั 

.  .  มาก 

 ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉยัเกียวกบัระดบั
การเรียนรู้ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และโอกาสการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

.  .  มากทีสุด 

 มีทกัษะการวิเคราะห์  การแปลผล การรายงานผลและ
การนาํเสนอแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน 

.  .  มากทีสุด 

 รวม .  .  มากทสุีด 

 จากตารางที      พบวา่  ผลการประเมินตนเองของครูดา้นความสามารถและทกัษะใน
การสร้างและเลือกใช้เครืองมือวดัและประเมินผลในชันเรียน ของครูกลุ่มทดลองใช้จริง  โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบั มากทีสุด ( X  =  4.53 , S.D. =  0.10)     โดยจาํแนกความสามารถเป็นรายขอ้
ดงันี ครูมีความสามารถพฒันาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครืองมือและวิธีการที
เหมาะสม ( X  =  4.55 , S.D. = 0 .51)    จดัทาํขอ้มูลสาระสนเทศเกียวกบัการวดัและประเมินผลใน
ชันเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้ในการตดัสินใจ แก้ไข ปัญหาและพฒันาการเรียนการสอน      
( X  =  4.61 , S.D. =  0.49)  ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
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ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีคลอบคลุมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั  
( X  =  4.36 , S.D. = 0 .49)   
 สาํหรับผลการแสดงผลแสดงความคิดเห็นของครูเพิมเติม มีผลดงันี 

 . ความคิดเห็นเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจของตนเองดา้นการวดัและการประเมินผลใน
ชนัเรียน 

    1.1  มีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลมากขึน  
    .  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกียวกับการสร้างและพัฒนาเครืองมือว ัดและ
ประเมินผลดียงิขึน 

     .   มีความชัดเจนมากขึนเรืองกระบวนการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและ
ประเมินผล 

                       1.4  ทาํใหมี้ความมนัใจในการออกขอ้สอบดว้ยตนเองมากขึน  
     1.5 ไดแ้นวคิดในการสร้างและพฒันาเครืองมือและประเมินผลในชนัเรียน 

     .  ความรู้ทีไดเ้ขา้รับการพฒันาทาํให้มีความรู้เกียวกบัการวดัและประเมินผลเพือ
พฒันาการเรียนการสอน  
 .ความคิดเห็นเกียวกบัความสามารถของตนเองในการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

        2.1  สามารถวดัผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตวัชีวดั 

        .   ทาํใหส้ามารถแยกแยะขอ้สอบไดว้า่ ขอ้สอบหรือเครืองมือลกัษณะใดทีเป็น
ความรู้  ความจาํ  ทกัษะ  การวเิคราะห์  การสังเคราะห์ และการนาํไปใช้ 
        .   สามารถ สร้างเครืองมือวดัทีหลากหลายรูปแบบและรู้วธีิการประเมินผลตาม
สภาพจริงมากยงิขึน 

        2.4  สามารถออกขอ้สอบไดเ้อง  โดยไม่ตอ้งอาศยัสาํนกัพิมพ ์หรือจากหนงัสือ
เพราะไม่ตรงตามแผนการสอน หรือไม่ตรงตามตวัชีวดั  
 .  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการดําเนินการพัฒนาครูตาม
โปรแกกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียน 

        3.1  ควรดาํเนินการพฒันาตามโปรแกรมนีใหค้รูระดบัชนัอืนดว้ย 

       .   ตวัอยา่งเครืองมือทีมีในโปรแกรม ควรเขียนใส่แผน่ CD   เพือใหค้รูนาํไป
ประยกุตใ์ชด้ว้ย ไม่ตอ้งไปถ่ายเอกสารทาํสาํเนา 
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        .  ควรจดัพฒันาครูโดยเฉพาะการออกขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิควรใชเ้วลาในการ
พฒันาใหม้ากกวา่นี  ถา้มีจดัอีก  อยากเขา้ร่วมพฒันาอีก 
       3.4 ในการนิเทศติดตาม เมือกาํหนดปฏิทินการนิเทศแลว้ ควรไปตามกาํหนด  
 สรุปผลการจากนิเทศเป็นรายบุคคลเป็นประเมินทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือ
วดัและประเมินผลในชนัเรียนและการประเมินตนเองของครูเกียวกบัความสามารถในการนาํไปวดั
และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพนนั ของครูกลุ่มทดลองใช้จริงนนัสรุปไดว้่า ผลการประเมิน
สมรรถนะในดา้นนีผ่านเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้และพบว่าครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองการวดั
และประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   เพิมมากขึน มีความ
มนัใจในการสร้างและพฒันาเครืองมือรวมทงัสามารถนาํไปใช้วดัและประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดัทีหลกัสูตรกาํหนด รวมทงัสามารถนาํเครืองมือทีไดจ้ากการพฒันา
ไปวดัและประเมินผลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจดัทาํระบบสารสนเทศเกียวกบัการ
พฒันานกัเรียนเป็นระบบมากขึนสามารถตรวจสอบได้ และนาํผลไปปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนได ้  

2. ผลการนิเทศทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์     Electronic Supervision :    E - 

Supervision   การนิเทศติดตามนีผวัจิยักาํหนดขึนเพือใชใ้นการแลกเปลียนเรียนรู้ผลการพฒันาผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใชช่้องทางผา่นทาง www.surin.3. net  ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  
Facebook: http//www.facebook.com/ritar.dee  ติดต่อสือสารผา่นทาง E-mail ของผูว้ิจยั คือ  E-mail 

:sornortree@hotmail.com  (ดงัภาคผนวก ญ) ผลจากการนิเทศ  พบวา่ ผูว้ิจยัไม่สามารถนิเทศผา่น
ช่องทางนีไดค้รบทุกคนเนืองจากกวา่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทีผูเ้ขา้รับการพฒันา
นนัระบบเครือข่ายไม่ดีพอจึงไม่สามารถนิเทศผา่นช่องทางนีไดเ้ป็นรายบุคคล ตอ้งอาศยัแจง้ครูผูเ้ขา้
รับการพฒันาทีสามารถติดต่อผา่นช่องทางนีไดเ้ป็นผูช่้วยในการติดต่อสือสารอีกทางหนึง  ผูว้ิจยัจึง
ใชว้ธีิการสือสารผา่นทางโทรศพัทใ์นการใหค้าํแนะนาํ และแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการพฒันาครู
ตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพืนฐานด้านการวดัและประเมินผล        
ในชนัเรียน 

 นอกจากนีแลว้ยงัมีขอ้มูลทีครูทีสะทอ้นความรู้สึกจากบทสนทนาทางโทรศพัท์ทีมีต่อ
การเขา้ร่วมพฒันาเกียวกบัการเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา
ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  ดงันี 
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                                                                           (บทสนทนาทางโทรศพัทข์องครู  :  กนัยายน ) 
 

 

 

 

  

                                                                        (บทสนทนาทางโทรศพัทข์องครู  : พฤศจิกายน ) 
 

 การทีผูว้จิยัไดไ้ปนิเทศติดตามทงัทีเป็นรายบุคคลและนิเทศผา่นเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ 
นนั ทาํให้ครูทีเขา้รับการพฒันาไดรั้บคาํแนะนาํ  ช่วยเหลือเพือให้ครูมีสมรรถนะในการสร้างและ
พฒันาเครืองมือรวมทงัสามารถนาํเครืองมือทีพฒันานนัไปวดัและประเมินผลในชนัเรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ซึงทาํให้สรุปไดว้า่ในการพฒันาครูนนัเมือครูไดเ้ขา้ร่วมการอบรมพฒันาแลว้ ควรที
จะมีการนิเทศติดตามทีเป็นระบบ เป็นประจาํและต่อเนืองเพือให้ครูไดมี้การพฒันาสมรรถนะได้
อยา่งยงัยนืเพือนาํไปปรับปรุงพฒันา จดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของการจดัการศึกษาต่อไป 

 ผลการบันทกึปัญหาอุปสรรคทมีีการพฒันาโปรแกรมทพีบในการทดลองใช้จริง 

 สรุปผลการบนัทึกปัญหาอุปสรรคทีมีต่อการพฒันาโปรแกรม  ซึงผลการบนัทึกแบบ
ปลายเปิดทีผูเ้ขา้ร่วมพฒันา และผูพ้ฒันาโปรแกรมไดบ้นัทึกขอ้พบเห็น แลว้ผูพ้ฒันาโปรแกรมได้
นาํขอ้คน้พบมาเขียนพรรณาความเพือสรุปปัญหาอุปสรรคในการพฒันาโปรแกรมดงัต่อไปนี 

 ผลสรุปจากการบนัทึกปัญหาอุปสรรคของผูเ้ขา้ร่วมพฒันา ซึงมีการบนัทึกในส่วนทีเป็น
ปัญหาคลา้ยคลึงเกียวกบัเรืองระยะเวลาของการดาํเนินการในส่วนของการอบรมพฒันาซึงกาํหนด
จดัในวนัที -   สิงหาคม   เป็นช่วงระยะเวลา วนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ คุณครูไดบ้นัทึกปัญหา
อุปสรรคว่า ครูตอ้งเขา้รับอบรมพฒันาช่วงวนัหยุดติด ๆ กนัหลายสัปดาห์  เนืองจากหน่วยงานตน้
สังกดัมีนโยบายให้อบรมพฒันาครูไดเ้ฉพาะช่วงเสาร์ อาทิตย ์หรือวนัหยุดเท่านนั  ทาํให้ครูเหนือย

      “ การเขา้รับพฒันาตามโปรแกรมนี ถือวา่เป็นการเขา้อบรมครังแรกที 
ผมได้รับตัวอย่างเครืองมือครบทุกมาตรฐานตัวชีวดั โดยเฉพาะของ
ภาษาองักฤษ  ป.   ทีผมสอนทาํใหผ้มสามารถนาํไปปรับปรุงและเลือกใช้
ใหเ้หมาะสมกบับริบทของนกัเรียนผมต่อไป  ขอบคุณมากครับ ”           

            “คุณครูโรงเรียนอืน เขาเห็นตวัอย่างเครืองมือวดัและประเมินผล
ในชันเรียนทีมีอยู่ในเอกสารคู่มือโปรแกรมทีหนูไปอบรมช่วงเดือน
สิงหาคม  ครูคนนนัขอไปใชโ้รงเรียนเขา  หนูให้เขาถ่ายเอกสารทาํสําเนา
ไปไดม้ยัค่ะ ”    
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ล้า และอยากจะพกัผ่อนบ้าง  พร้อมทงัได้เสนอแนะว่า ควรจดัอบรมวนัราชการบ้างเพราะช่วง 
นอกจากนนัแลว้ ยงัพบปัญหาและอุปสรรค คือเนือหาทีกาํหนดในโปรแกรมบางเนือหา ค่อนขา้ง
ยาก เช่นการวเิคราะห์หาคุณภาพเครืองมือ แต่ ระยะเวลาในการลงมือปฏิบติัค่อนขา้งนอ้ยไม่พอทีให้
ครูลงมือออกแบบและสร้างเครืองมือ เพือวเิคราะห์หาคุณภาพเครืองมือได ้ไดท้นัตามระยะเวลา       
 สาํหรับปัญหาอุปสรรคของผูพ้ฒันาโปรแกรมนนั ผลการบนัทึกระหวา่งการดาํเนินการ
พฒันาโปรแกรมสามารถสรุปได้ว่า  ครูทีเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างเขา้รับการอบรมพฒันาในกลุ่ม
ทดลองใช้จริงนี โดยส่วนใหญ่จะเป็นครูผูส้อนประจาํชนัซึงสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ก็
ไม่ได้เป็นครูทีจบเอกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยตรง  ดังนันในเนือหาทีให้ครูวิเคราะห์
มาตรฐานตวัชีวดัในกลุ่มสาระทีอบรมพฒันาคือภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  เพือให้กาํหนดการ
ออกแบบเครืองมือวดัใหต้รงตามมาตรฐานตวัชีวดันนัคุณครูจึงขาดความมนัใจในการดาํเนินการลง
มือฝึกปฏิบติั  แต่เมือไดรั้บคาํชีแนะ แนะนาํจากคณะวิทยากรแลว้ คุณครูก็มีความมนัใจมากยิงขีน
และสามารถออกแบบเครืองมือได ้ ปัญหาอุปสรรคทีพบเหมือนกนักบักลุ่มทดลองนาํร่องคือ เรือง
การนิเทศผา่นระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์  นนั ครูผูเ้ขา้ร่วมการพฒันาบางคนขาดทกัษะดา้นการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือขาดความรู้ความเขา้ใจและ
ไม่สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เนืองจากมีอายุมาก  และระบบปฏิบติัการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทีโรงเรียนไม่ค่อยดีเท่าใดนัก  ซึงผูว้ิจยัจะเลือกวิธีการทีเหมาะสมในการนิเทศผ่าน
ระบบอืน เช่น ติดต่อทางโทรศพัท์  นอกจากนีแลว้ ผูว้ิจยัได้ตกลงกบัผูอ้บรมพฒันา ว่า ท่านใดที
สามารถติดต่อผา่นระบบ Line  ผูว้ิจยัจะใชอี้กวิธีหนึงในการนิเทศติดตามผา่นทางระบบอีเล็คทรอ
นิกส์ 
  สรุปผลการทดลองใช้โปรแกรมเพือตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมทีได้ดาํเนินการ
ทดลองใชท้งัระยะที 1 ทดลองใชก้บักลุ่มทดลองนาํร่อง และระยะที 2 กลุ่มทดลองใชจ้ริงนนั ผูว้ิจยั
ขอสรุปผลการทดลองเพือตรวจสอบและยืนยนัคุณภาพโปรแกรมว่าเป็นไปตามเกณฑ์การกาํหนด
ดงัต่อไปนี  ผลการประเมินองคป์ระกอบของโปรแกรมโดยผูเ้ชียวชาญมีผลการประเมินในการ 

ประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่าง โดยใชเ้กณฑ์การประเมินของ Joint Committee  on Standards  for 

Educational  Evaluation  พบวา่โปรแรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชันเรียน มีประโยชน์  มีความเป็นไปได้  มีความสมเหตุสมผลและมีความ
ถูกตอ้งแม่นยาํ อยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกดา้น 

1.  ผลการประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน พบวา่  
สมรรถนะครูทงักลุ่มนาํร่องและกลุ่มทดลองใชจ้ริง ในการประเมินสมรรถนะในแต่ละดา้น ดงันี   
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1.1  ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความรู้ พบวา่ครูทีเขา้รับการพฒันาผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ  ทงัสองกลุ่ม 

                         .  ผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะความสามารถการสร้างและพัฒนา
เครืองมือทีมีผลการประเมินทงัในระหวา่งการอบรมพฒันาและจากการนิเทศติดตาม พบวา่ ครูทีเขา้
รับการพฒันาผา่นเกณฑใ์นระดบัดีทงัสองกลุ่ม 

     .   ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนซึงเป็นผลจากประเมินตนเองของครูและจากการนิเทศติดตามติดตามพบวา่ ครูประเมนตนเอง
วา่มีความสามารถในระดบัมาก ซึงถือวา่ผา่นเกณฑท์งัสองกลุ่ม 

 3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการพฒันาทีมีต่อโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน พบว่า ผลการ
ประเมินความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากของกลุ่มทดลองนาํร่อง ส่วนความเห็นดว้ยของกลุ่มทดลองใช้
จริงอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 ดังนันจึงสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาขันพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนได้ว่าโปรแกรมมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสามารถนาํไปขยายผลเพือพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียนต่อไปได ้
 

 ขันตอนที  ผลการปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขัน

พนืฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนาํผลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัปริมาณและคุณภาพ ทีใช้
การดาํเนินตงัแต่ขนัตอนที  คือผลการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นสําหรับ
การพฒันาโปรแกรม   ตอนที 2  ผลการพฒันาโปรแกรม  ตอนที  3  ผลการทดลองใช ้และ ผลการนิเทศ
ติดตามผลการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ซึงเป็นผล ระหวา่งการอบรม พฒันา  การนิเทศ ติดตาม   รวมทงัผลทีไดจ้าก
การบนัทึกปัญหาอุปสรรคทีได้จากการดาํเนินการพฒันาโปรแกรมในแต่ละขนัตอนรวมทงัผลที
ได้รับคาํแนะนําปรึกษาจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ จากผูเ้กียวขอ้งโดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการปรับปรุงในแต่ละประเด็นดงั
ตาราง  ที   29   
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ตารางที    แสดงผลการปรับปรุงปรับปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์ 

   ปรึกษา และครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม 

ประเด็น

ปรับปรุง 

รายละเอยีด 

ของโปรแกรมเดิม 

ผลการปรับปรุง 

โปรแกรม 

1. ความเป็นมาของโปรแกรม 

เดิมรายละเอียด หนา้ที  -  
ความเป็นมาของโปรแกรม 

ไดป้รับปรุงเพิมเติมรายละเอียดจากเดิม  หนา้ 
เพิมเป็น   หนา้โดยเพิมเติมในส่วนของ 

การกล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาทีพฒันามาจากหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน โดยกาํหนดเป็น
สาระ มาตรฐานและตวัชีวดั ช่วยใหค้รูสามารถ
ใชแ้นวทางการประเมินทีดาํเนินการควบคู่ไป
กบัการจดัการเรียนการสอนทีเราเรียกวา่ “ การ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน ” ซึงเป็น
นวตักรรมหนึงในดา้นวิธีวิทยาทางการประเมิน
ทีช่วยส่งเสริมใหคุ้ณภาพการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายสาํคญั  การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรเป็นการประเมินโดยตรงจากผลผลิต
ของหลกัสูตร มุ่งประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน
(Student Performance Assessment)  ปรากฎใน
หนา้ที  และการวดัผลตามหลกัสูตร การวดัผล
ตามหลกัสูตร (Deno, 1985; Fuchs, Deno, & 

Mirkin, 1984),ซึงไดก้ล่าวถึงการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร(Curriculum Based 

Assessment; CBA)  ดงัรายละเอียดทีปรากฎใน
คูมือโปรแกรม หนา้ที -   
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ตารางที   แสดงผลการปรับปรุงปรับปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์ 

 ปรึกษา และครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม (ต่อ) 
ประเด็น

ปรับปรุง 

รายละเอยีด 

ของโปรแกรมเดิม 

ผลการปรับปรุง 

โปรแกรม 

. หลกัการของโปรแกรม  

       ข้อความเ ดิม  คือ  โปรแกรมการ
พัฒนาสรรถนะครูระดับการศึกษาขัน
พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน เป็นโปรแกรมทีใชใ้นการพฒันาครู
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั น พื น ฐ า น ใ ห้ มี
สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ผูเ้รียนเพือให้นักเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายของมาตรฐานหลกัสูตรและครูมี
สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล
ตามมาตรฐานวิช า ชีพค รู   และ เ ป็น
โป ร แก รม ก า รพัฒน า ค รู ที มุ่ ง เ น้ น
ภาคปฏิบติั เพือให้ครูทีเขา้รับการพฒันา
ตามโปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจ  มี
ความสามารถและมีทักษะด้านการวดั
และประเมินผลในชันเรียนเพือปรับปรุง
พฒันาผูเ้รียนและสภาพการเรียนรู้ในชนั
เรียน รวมทังกระบวนการนิเทศกํากับ
ติดตามใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือเพือให้ครูมี
สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล
เป็นไปตามจุดหมายและสมรรถนะที
ต้อ ง ก า ร ให้ เ กิ ด ต า ม จุ ดหม า ย ขอ ง
โปรแกรม 

          เดิมอยูใ่นหนา้ที  

หลกัการของโปรแกรม 

         ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความใหม่ เป็น 
         โปรแกรมการพัฒนาสรรถนะครู
ระดับการศึกษาขันพืนฐานด้านการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน เป็นโปรแกรม
ทีใช้ในการพฒันาครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐานให้มีสมรรถนะด้านการวดัและ
ป ระ เ มิ น ผล ก า ร เ รี ย น รู้  ซึ ง ใ นก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนัน 
การตดัสินใจเกียวกับการสอนขึนอยู่กับ
ส า ร สน เ ท ศ ที ไ ด้ จ า ก ก า รป ระ เ มิ น
ความสามารถของผู ้เ รียนทีระบุไว้ใน
หลักสูตร เป้าหมายแรก คือ แนวทางใน
กระบวนการตดัสินใจเกียวกับการเรียน
การสอน(Blankenship, 985; Graden, Zins 

& Curtis, 1988; Marson & Magnusson, 

1985) ทงันีเพือให้การเรียนการสอน
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนเพือ
เพิมโอกาสทีจะประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู้   
 

 

      ดงัปรากฏในคู่มือฉบบัสมบูรณ์  
หนา้ที   
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ตารางที    แสดงผลการปรับปรุงปรับปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์ 

   ปรึกษา และครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม (ต่อ) 
ประเด็น

ปรับปรุง 

รายละเอยีด 

ของโปรแกรมเดิม 

ผลการปรับปรุง 

โปรแกรม 

 จุดหมายของโปรแกรม 

       จาํนวน ขอ้ เดิม มี  ขอ้ คือ 

          1.  เพือให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกับสมรรถนะครูด้านการวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
การวัดและประเมินตามหลักสูตรอิง
มาตรฐาน 

2.  เพือให้ครูมีความสามารถในการ
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ
ออกแบบเครืองมือการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียนตามโครงสร้างลกัษณะผลการ
เรียนรู้ทีกาํหนดในตวัชีวดัตามมาตรฐาน
หลกัสูตร 

 3.  เพือให้ครูสามารถสร้าง
และพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล
ในชันเรียนตามมาตรฐานตัวชีวดั ของ
หลกัสูตร 

 4.  เพือให้ครูสามารถนํา
เครืองมือวดัและประเมินผลไปใชว้ดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

จุดหมายของโปรแกรม 

      ปรับปรุงแกไ้ข เหลือ  ขอ้ คือ 

         1.  เพือให้ครูมีความรู้เกียวกับ
สมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผล
ตามมาตรฐานวิชา ชีพค รู  การวัดและ
ประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based 

Assessment :CBA) 

        2.  เพือให้ครูมีความสามารถในการ
วดัผลตามหลักสูตร(Curriculum Based 

Measurement) และการออกแบบเครืองมือ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน 
     ดงัปรากฏในคู่มือฉบบัสมบูรณ์ หนา้ที   
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ตารางที     แสดงผลการปรับปรุงปรับปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์ 

   ปรึกษา และครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม (ต่อ) 
ประเด็น

ปรับปรุง 

รายละเอยีด 

ของโปรแกรมเดิม 

ผลการปรับปรุง 

โปรแกรม 

. กจิกรรมการพฒันา  
กระบวนการพฒันา 
ขนัตอนท ี1  การตรวจสอบความรู้เดิม 

ขันตอนที 2  สร้างเสริมสิงใหม่  เป็น
กระบวนการฝึกอบรมในรูปของการ
ประชุมเชิงปฏิบติัเกียวกบัแนวคิดการวดั
และประเมินผล   รับฟังการบรรยาย  
และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
รวมทงัมีการอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้
ของผูเ้ขา้รับการอบรม 

ขันตอนที 3 ลงมือทํา  เป็นกระบวนการ
ฝึกอบรมในการรูปการประชุมเชิง
ปฏิบติัการโดยเน้นให้ผูเ้ข้าร่วมปฏิบติั
จ ริงในการสร้างแบบทดสอบเพื อ
วนิิจฉยั 

ขันตอนที 4 นําไปใช้  เป็นกระบวนการ
ฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิง
ปฏิบติัการโดยใหค้รูนาํเครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชันเรียนไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมวาง
แผนการนิเทศและนําผลการวัดและ
ประเมินผลในชันเรียนไปใช้ปรับปรุง
และพฒันาการเรียนรู้ 

 

 

กจิกรรมการพฒันา  
กระบวนการฝึกอบรม 

ขนัตอนท ี1  การค้นหาจุดทต้ีองพฒันา 
ขันตอนที 2  สร้างเสริมสิงใหม่  เป็น
กระบวนการฝึกอบรมในรูปของการประชุม
เชิงปฏิบติัเกียวกบัการวดัและประเมินผลตาม
หลกัสูตร(Curriculum Based Assessment : 

CBA)  เรียนรู้จากเอกสารและฟังการบรรยาย  
และฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน รวมทัง
กิจกรรมกลุ่มมีการอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ 

ขันตอนที 3 ฝึกปฏิบัติ  เป็นกระบวนการ
ฝึกอบรมในการรูปการประชุมเชิงปฏิบติัการ
โดยเน้นให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้ปฏิบติัจริง
ในการสร้างเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ 

 

ขันตอนที 4 นําไปใช้  เป็นกระบวนการ
ฝึ ก อบ รม ใ น รูป แบบก า ร ป ระ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการโดยให้ครูนําเครืองมือวัดและ
ประเมินผลในชันเรียนไปใช้ตามแนวคิด
รูปแบบกา รขับ เ ค ลื อนผลก า ร เ รี ยน รู้ 
(Outcome Driven Model) ในการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมวางแผนการนิเทศ
และนาํผลการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
ไปใชป้รับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ 

   ดงัปรากฏอยูใ่นหนา้ที  -  
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ตารางที   แสดงผลการปรับปรุงปรับปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์ 

   ปรึกษา และครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม  (ต่อ) 
ประเด็น

ปรับปรุง 

รายละเอยีด 

ของโปรแกรมเดิม 

ผลการปรับปรุง 

โปรแกรม 

5. การดําเนินการอบรมพฒันา 

ระยะท ี2  การดําเนินการอบรมพฒันา 

 ใช้ เวลาในการฝึกอบรม
จาํนวน 3 วนั  คิดเป็น  18  ชวัโมง 

 

การดําเนินการฝึกอบรม 

ระยะท ี2  การดําเนินการอบรมพฒันา 

การฝึกอบรมใช้เวลาจํานวน 3วนัๆละ 6 

ชัวโมง รวมจาํนวน18 ชัวโมง หรืออาจ
ปรับเปลียนเวลาอบรม 2 วนั ๆ ละ 9 ชวัโมง 
(เชา้–บ่าย–คาํ) ดงัปรากฏในคู่มือหนา้ที  

.     ขัน ต อ น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พัฒ น า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ  เปลียนจาก
อา้งอิงเอกสารของประภาพร ศรีตระกูล 

: 2549. 

ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ   เปลียนเป็นเอกสารอา้งอิงจาก
เอกสารประกอบคาํบรรยาย ของ ดร.ทอง
สุข วนัแสน : 2556. 

. บทบาทหน้าทีของผู้บริหารโปรแกรม

การพฒันาสมรรถนะครูระดับ

การศึกษาขันพนืฐาน ด้านการวดัและ

ประเมินผลในชันเรียน โดยการนํา 3c 

ไปใช้ในการอบรมพฒันาครูตาม

โปรแกรม ฯ     

ขอ้ความเดิม :  การอบรมพฒันาครูตาม
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินในชนัเรียน ใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จนนั ผูบ้ริหารโปรแกรม หรือผู ้
ทีจะนาํโปรแกรมไปใชใ้หบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องโปรแกรม จาํเป็นตอ้ง
ใช ้3 C  นาํไปบูรณาการในการ
ดาํเนินการอบรมพฒันา ประกอบดว้ย 

บทบาทหน้าทีของผู้บริหารโปรแกรมการ

พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขัน

พืนฐาน ด้านการวัดและประเมินผลในชัน

เรียน โดยการนํา 3c ไปใช้ในการอบรม

พฒันาครูตามโปรแกรม ฯ 

         ข้อความใหม่ทีได้รับการปรับปรุง : 
การอบรมพัฒนาครูตามโปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขัน
พืนฐานดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียน 
ให้ประสบผลสําเร็จนนั ผูบ้ริหารโปรแกรม 
หรือผู ้ทีจะนําโปรแกรมไปใช้ให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องโปรแกรม จาํเป็นตอ้งใช ้3 

C  นาํไปบูรณาการในการดาํเนินการอบรม
พฒันา ประกอบดว้ย   
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ตารางที  แสดงผลการปรับปรุงปรับปรุงโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  อาจารยที์ 

   ปรึกษา และครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรม (ต่อ) 
ประเด็น

ปรับปรุง 

รายละเอยีด 

ของโปรแกรมเดิม 

ผลการปรับปรุง 

โปรแกรม 

 C – Connections   :   

C – Communications  :   

C – Coaching and Mentoring   

      Connection  ความสัมพนัธ์กนั  

      Communications การ
ติดต่อสือสาร  
      Coaching  การสอนงาน 

       C1-Collaboration, Teamwork & 

Leadership –ทกัษะด้านความร่วมมือ การ
ทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ 
      C2-Communication, information & 

media literacy – ทกัษะด้านการสือสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสือ  

      C3-Computing & ICT literacy – ทกัษะ
ดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร โดยใชก้ารนิเทศติดตามแบบ 
Coaching and Mentoring 

     C-Computing & ICT literacy–ทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร: ดงัปรากฏในคู่มือหนา้ที   

8. พบคาํทีพิมพผ์ดิตามหลกัการสะกดคาํ ตรวจสอบ  ปรับปรุงการพิมพใ์หถู้กตอ้ง 

. บางกิจกรรมทีใช้ฝึกอบรมพัฒนาใช้
เวลามากไป แต่บางกิจกรรมใชเ้วลานอ้ย
เกินไปทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานได ้

ปรับเวลาใหเ้หมาะสมในแต่ละกิจกรรม 

ในหน่วยที   การสร้างเครืองมือเพิมเวลาใน
การปฏิบติั เป็น  ชัวโมง  จากเดิม  ชัวโมง 

 นาที  ดงัปรากฏในหนา้ที  
 รูปแบบของโปรแกรมตรงทีมีพืนทีว่าง

น่ า จะ มี แผนภาพ ให้ ส วย ง ามและ
เหมาะสม 

จดัพิมพ์แผนภาพเพิมเติมเป็นภาพการ์ตูนที
คดัลอกจากอินเตอร์เน็ตโดยเป็นภาพการ์ตูน
ทีเกียวข้องกับครูและนักเรียนหรือภาพที
เกียวกบัเนือหาในโปรแกรม 

. ตวัอย่างเครืองมือในกลุ่มสาระทีนํามา
อบรมครูมีไม่ครบทุกมาตรฐานตวัชีวดั 

เพิมตวัอย่างเครืองมือวดัผลในชันเรียนวิชา
ภาษาไทยชนั ป.  และภาษาองักฤษชนั ป.   
เพิมในหน่วย Tools ครบทุกตวัชีวดั 
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 จากตารางที    แสดงผลการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ  
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึงผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้โปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียนมีความสมบูรณ์  
ครบถ้วน โดยประเด็นทีแก้ไข คือ  การปรับเนือหารายละเอียดในส่วนของความเป็นมาของ
โปรแกรม  หลกัการของโปรแกรม  จุดหมายของโปรแกรม  กิจกรรมการพฒันา  การดาํเนินการ
อบรมพฒันา รายละเอียดเอกสารอา้งอิงเนือหา  การเปลียนแปลงเนือหาในการนาํหลกั C ไปใชใ้น
การบริหารโปรแกรม นอกจากนนั ไดด้าํเนินการพิสูจน์ตวัอกัษา  เพิมเติมรูปแผนภาพเพือให้    คู่มือ
มีความน่าสนใจ  ตลอดทงัไดเ้พิมเติมตวัอยา่งเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ป.   และ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษชนัประถมศึกษาปีที   จนครบทุก
มาตรฐานตวัชีวดั  จนทาํให้การปรับปรุงแก้ไข มีความสมบูรณ์  ชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดและสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาครูต่อไปได ้
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บทท ี  

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวิจยัครังนีดาํเนินการวิจยัตามกระบวนการของการวิจยัและพฒันา(Research and  

Development) ในบทนีผูว้จิยัจะกล่าวถึง สรุป  อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปนี 

 

สรุป 

 ในหัวข้อนีผูว้ิจ ัยจะกล่าวถึง  วตัถุประสงค์ของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัยและสรุป
ผลการวจิยั ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย   
 การวจิยัครังนีมีจุดมุ่งหมายสาํคญั คือ 

1. เพือพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น 

การวดัและประเมินผลในชนัเรียน  
2. เพือศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั 

พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน                        
                                                                                                                     
วธีิดําเนินการวจัิย    
              การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิจยั  ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที  1  การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  
การดาํเนินการวิจยัในขนัตอนนีเพือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความตอ้งการจาํเป็นสําหรับการ

พฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน  เป็นการศึกษาเอกสารและบุคคลทีเกียวขอ้งเพือจะนาํขอ้มูลทีไดม้าใชใ้นการออกแบบและ
พฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการจาํเป็นสําหรับกลุ่มเป้าหมาย  โดยรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยการสรุปผลลงในแบบสรุปทีมีคุณภาพดา้นดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC ) . + .  และผลทีไดก้ารสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งทีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ทีมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตงัแต่ . 0 -1.00  และรวบรวมเก็บขอ้มูลแลว้ประมวลสรุปสาระสําคญั
แบบพรรณนาความ 
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ขนัตอนที 2  การพฒันาโปรแกรม  
   ในขันตอนนีผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการอยู่  ขันตอน คือ ขันการเตรียมการ  ขันการยกร่าง
โปรแกรม  ขนัการประเมินโปรแกรม  และขนัการปรับปรุงโปรแกรม มีวิธีการโดยใช้ขอ้มูลทีได้
จากขนัตอนที 1 มายกร่างโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียนให้ครบองคป์ระกอบ 6  องคป์ระกอบ  คือ   หลกัการของโปรแกรม   
จุดหมายของโปรแกรม   สมรรถนะทีตอ้งการจะให้เกิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม    สาระทีใช้
พฒันา   กิจกรรมการพฒันา   และ แนวทางการประเมินตามโปรแกรม  แล้วคุณภาพประเมิน
คุณภาพเครืองมือ ด้านความเป็นประโยชน์  ด้านความเป็นไปได ้ ด้านความสมเหตุสมผล  และ
ความถูกตอ้งแม่นยาํ ของโปรแกรม ซึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุดและมีการปรับปรุงก่อน
นําไปทดลองใช้ตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญ รวมทังได้สร้างและพฒันาเครืองมือประกอบ
โปรแกรมไดแ้ก่แบบประเมินโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตงัแต่  0.80-1.00    และ โดยใช้
สถิติพืนฐาน ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเฉลียร้อยละ  และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ขนัตอนที  3  การทดลองใชโ้ปรแกรม และการนิเทศติดตาม 
 ในขันนี มีวตัถุในการวิจัยคือ  เพือศึกษาผลการใช้โปรแกรม และเพือศึกษาปัญหา
อุปสรรคทีเกิดขึนการใชโ้ปรแกรม  มีวธีิการดาํเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที 1 การทดลองใชก้บักลุ่ม
นาํร่องและ ระยะที 2 กลุ่มที   ทดลองใชก้บักลุ่มทดลองใช้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายทงัสองกลุ่ม  
กลุ่มละ 22 คน ซึงเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชันประถมศึกษาปีที   และ 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ชนัประถมศึกษาปีที    ทีทาํสอน
ในปีการศึกษา   เครืองมือทีใชว้ิจยัไดแ้ก่   )  แบบทดสอบก่อน – หลงัการอบรมพฒันา  มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)เท่ากบั .  – .  ความยากง่ายเท่ากบั . - .   ค่าอาํนาจจาํแนก 
เท่ากับ . - .   ค่าความเชือมนั เท่ากับ .     )  แบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันา
เครืองมือระหว่างการอบรมพฒันา   มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) เท่ากบั .  – .   ค่าความ
เชือมนัเท่ากบั .    3) แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อการใช้โปรแกรมมีค่าความสอดคล้อง 
(IOC) ตงัแต่  0.80-1.00     โดยวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติพืนฐาน ค่าเฉลีย ( X )  ค่าเฉลียร้อยละ  
และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) และแบบบนัทึกปัญหาอุปสรรคของผูเ้ขา้รับการพฒันาและของ
ผูพ้ฒันาโปรแกรม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเขียนสรุปพรรณนาความ ส่วนการนิเทศติดตามนัน 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการนิเทศติดตามครูทีเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมโดยดาํเนินการ  2 ระยะ คือ 
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ระยะที 1  กลุ่มนาํร่อง  และ ระยะที 2  กลุ่มทดลองใชจ้ริง  โดยผูนิ้เทศใชร้ะบบการนิเทศติดตามเป็น
รายบุคคล (Monitoring)  โดยใช้เครืองมือในการนิเทศติดตาม คือ  1) แบบประเมินทกัษะ
ความสามารถในการสร้างและพฒันาเครืองมือระหว่างการนิเทศติดตาม มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั .  – .   ค่าความเชือมนัเท่ากบั . 1    2)  แบบประเมินตนเองของครูเกียวกบั สมรรถนะ
ดา้นความสามารถในการวดัและประเมินผลในชนัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพทีเขา้รับการพฒันาตาม
โปรแกรม  มีค่าดัชนีความสดอคล้อง เท่ากับ  .  – .   และนิเทศผ่านระบบเครือข่าย
อิเลคทรอนิกส์ (Electronic  Supervision  :  E : Supervision) โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใน
เว็บไซต์  www.surin3.net ผ่านช่องทางเครือข่ายเฟสบุ๊ค(Facebook) http://www.facebook.com/ritar.dee  
สือสารผา่นทาง E-mail : sornortree@hotmail.com .สือสารผา่นทางโทรศพัท ์และผา่นระบบ line   

 ขนัตอนที  4  การปรับปรุงโปรแกรม  
  ขนันีผูว้ิจยัได้ดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมโดยมีวตัถุประสงค์เพือประเมินคุณภาพ
โปรแกรม และเพือปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมให้สมบูรณ์ ทงัในดา้นของโครงสร้างและรายละเอียด
ต่าง ๆ ในองคป์ระกอบของโปรแกรม โดยใชผ้ลการประเมินของผูเ้ชียวชาญซึงเป็นผลการประเมิน
ช่วงยกร่างโปรแกรม  และผลทีไดจ้ากขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ทีไดจ้ากการทดลองใช้ ผลจากการ
นิเทศติดตามทงั  กลุ่ม  ไปปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมใหเ้ป็นโปรแกรมฉบบัสมบูรณ์            

                                                                                                                                        

สรุปผลการวจัิย 
 

. ผลการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพืนฐานด้านการวัด

วดัและประเมินผลในชันเรียน    สรุปไดด้งันี คือ 
  โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผล

ในชันเรียน มีองค์ประกอบสมบูรณ์ 6 องค์ประกอบ คือหลกัการของโปรแกรม   จุดหมายของ
โปรแกรม   สมรรถนะทีต้องการจะให้เกิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม    สาระทีใช้พฒันา   
กิจกรรมการพฒันา  และ แนวทางการประเมินตามโปรแกรม  มีผลการประเมินโปรแกรมโดย
ผูเ้ชียวชาญใน 4 ดา้น คือ  ด้านความมีประโยชน์  ดา้นความเป็นไปได ้ความสมเหตุสมผล และ 
ความถูกต้องแม่นยาํ อยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้าน ( X =4.80,4.56,4.60 และ 4.75 ; S.D.= 

1.78,1.78,1.67 และ 1.22 )   
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. ผลการใช้ โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐานด้านการวัดและ

ประเมินผลในชันเรียน  สรุปไดด้งันี 
                  2.1. ผลการประเมินสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน    ดา้นดงันี      

. .  ผลการประเมินสมรรถนะกลุ่มนาํร่อง ครูมีผลการประเมินสมรรถนะ 

ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนพบวา่ ก่อนการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้
ผา่นเกณฑร้์อยละ  ของคะแนนเตม็ คิดเป็นร้อยละ .  โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัตาํ 
( X =16.91, S.D.=2.93)ส่วนหลงัการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 

.  โดยสมรรถนะอยใูนระดบั ปานกลาง( X =20.45, S.D.= 2.34) เมือทดสอบ พบวา่ ครูมี
สมรรถนะดา้นความรู้หลงัการอบรมพฒันาสูงกวา่ก่อนการอบรมพฒันา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั . 5  ส่วนกลุ่มทดลองใช ้ครูมีผลการประเมินสมรรถนะความรู้ดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนพบวา่ ก่อนการพฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผา่นเกณฑร้์อยละ  ของคะแนน
เตม็ คิดเป็นร้อยละ .  โดยมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัตาํ ( X =17.64, S.D.=2.80) ส่วนหลงัการ
พฒันากลุ่มนาํร่องมีสมรรถนะดา้นความรู้ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ .  โดยสมรรถนะยใูนระดบั ปาน
กลาง( X =21.18, S.D.= 1.94) เมือเมือทดสอบ พบวา่ ครูมีสมรรถนะดา้นความรู้หลงัการอบรม
พฒันาสูงกวา่ก่อนการอบรมพฒันา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 5   
                        . .   ผลการประเมินสมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการสร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนทงัในระหวา่งการอบรมพฒันาและระหวา่งการนิเทศติดตาม
ผ่านเกณฑ์  พบว่า ในภาพรวมครูกลุ่มนําร่องพบว่าในภาพรวมครูมีสมรรถนะด้านทักษะ
ความสามารถในการสร้างและพฒันา เครืองมือวดัและประเมินอยูใ่นระดบัดี   ( X = 4.61, S.D.= 

0.49) ผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้เมือพิจารณาความสามารถการสร้างเครืองมือในแต่ละประเภท คือ การ
สร้างเครืองมือวดัผลสัมฤทธิ    การสร้างเครืองมือแบบประเมินทกัษะ  การสร้างแบบประเมิน
คุณลกัษณะพบวา่ ครูมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัดี ผา่นเกณฑทุ์กประเภท ( X = 4.73,4.64 และ4.45)  
และกลุ่มทดลองใชจ้ริงครูมีสมรรถนะดา้นทกัษะความสามารถในการสร้างและพฒันา เครืองมือวดั
และประเมินอยูใ่นระดบัดี   ( X = 4.68, S.D.= 0.47) ผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้เมือพิจารณา
ความสามารถการสร้างเครืองมือในแต่ละประเภท คือ การสร้างเครืองมือวดัผลสัมฤทธิ    การสร้าง
เครืองมือแบบประเมินทกัษะ  การสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะพบวา่ ครูมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัดี 
ผา่นเกณฑทุ์กประเภท ( X = 4.77,4.73 และ4.55)  
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                         2.1.3 ผลการประเมินตนเองของครูดา้นสมรรถนะดา้นความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ทีเป็นผลทีไดจ้ากการนิเทศติดตาม พบวา่ ครูกลุ่มทดลองนาํร่องมีสมรรถนะ
อยูใ่น มาก ( X  = 3.80 , S.D. = 0.19)  และกลุ่มทดลองใชจ้ริงมีสมรรถนะอยูใ่นระดบั มากทีสุด  ( X  
=  4.53 , S.D. =  0.10)   
                   2.  ผลการประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม    ผลการประเมินความคิดเห็นของครู
ทีเขา้รับการพฒันาทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน  พบว่า ผลของกลุ่มทดลองนาํร่องมีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 3.92 , S.D. = 0.10)  ส่วนกลุ่มทดลองใชจ้ริงมีผลการประเมินความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากทีสุด  ( X  = 4.55 , S.D. = 0.16)   
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยัครังนีผูว้จิยัจะอภิปรายผลในการพฒันาโปรแกรมและผลการใชโ้ปรแกรม 
ดงัต่อไปนี 

 
ผลการพฒันาโปรแกรม  
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างและพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ผลการวิจยัพบวา่คุณภาพของโปรแกรมทีสร้างและพฒันาขึนมีคุณภาพตาม
เกณฑก์าํหนด  อาจเป็นเพราะวา่ การพฒันาโปรแกรมเป็นไปตามขนัตอนการพฒันาโปรแกรมหรือ
การพฒันาหลกัสูตร คือผูว้ิจยัไดเ้ริมตน้การศึกษาขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการจาํเป็น  เมือไดผ้ลจาก
การศึกษาขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการจาํเป็นแลว้ไดด้าํเนินการพฒันาโปรแกรมตามขนัตอนทีเป็น
ระบบกล่าวคือไดด้าํเนินการเตรียมการ  เพือยกร่างโปรแกรม ประเมินโปรแกรมฉบบัยกร่างโดย
ผ่านผูเ้ชียวชาญ แลว้นาํทดลองใช้โปรแกรม มีการนิเทศติดตามผลการพฒันาตามโปรแกรม และ
การปรับปรุงโปรแกรม ซึงเป็นกระบวนการพฒันาโปรแกรมหรือกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
(Tyler 1996 :10) ทาบา (Taba 1962 : 12-13) เซยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิส (Saylor, Alexander, 

and Lewis  1974 : 30)  โอลิวา (Oliva 1992 : 70-71)และ สุเทพ  อ่วมเจริญ  (2555  : 13  )    ทีได้
อธิบายไวว้า่ โปรแกรมหรือหลกัสูตรถา้มีการดาํเนินการพฒันาโปรแกรมหรือหลกัสูตรเป็นขนัตอน
ทีประกอบดว้ย 1)การศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม ชุมชน เนือหาวิชา รวมทงัปรัชญาทาง
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา รวมทงักฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ เพือใช้เป็นขอ้มูลในการ
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กาํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตร ซึงเป็นขนัตอนการศึกษาสภาพทวัไปก่อนการพฒันาหลกัสูตร 

2)กาํหนดหลกัการ เป้าหมาย จุดประสงค์ของหลกัสูตร การจดัเนือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือการเรียนการสอน 3) การนาํหลกัสูตรไปใช้ 4) การวดัผลและประเมินผล หรืออธิบาย
เพิมเติมได้ว่ากระบวนการพฒันาหลกัสูตรหรือพฒันาโปรแกรมมีขนัตอนหลกั คือ 1) การศึกษา
สภาพความต้องการจาํเป็น  2) การพฒันาโปรแกรมหรือการพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใช้
หลกัสูตร  4) การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  ซึงสอดคลอ้งกบั ปัญญา  แกลว้กลา้( :28-30) 
ชูชยั สมิทธิไกร (2550: 29 - 41)  ฐีระ ประวาลพฤกษ ์(  :58) ทีไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรหรือพฒันาโปรแกรมเพือนาํมาอบรมพฒันาบุคคลไวค้ลา้ยกนัดงันี  วา่  หลกัสูตรฝึกอบรม
หรือโปรแกรมพฒันาบุคคลนนั เพือให้หลกัสูตรหรือโปรแกรมมีคุณภาพสามารถพฒันาหรืออบรม
บุคคลได้ตรงตามจุดหมายของโปรแกรมต้องดําเนินการพฒันาให้เป็นไปตามขนัตอน  คือ  1) 
การศึกษาสภาพความต้องการจาํเป็น  2) การพฒันาโปรแกรมหรือการพฒันาหลักสูตร 3) การ
ทดลองใชห้ลกัสูตร   )  การติดตามผลการอบรม5) การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  โดยใน
โปรแกรมมีวิธีการพฒันาครูเพือให้มีสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลเพือให้ไดต้ามมาตรฐาน
วชิาชีพครูดา้นการวดัและประเมินผล ซึงไดค้ลา้ยกบังานวิจยัของ อนนัต ์พนันึก (  :537)  ทีวิจยั
เรืองการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีได้นาํเสนอ
ส่วนประกอบของโปรแกรม เป็น    ส่วน คือ  ส่วนที  กล่าวถึง แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์ คาํ
ชีแจง  ส่วนที  เป็นรายละเอียดของโปรแกรมทีใช้ในการพฒันา  ส่วนที   เป็นเครืองมือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมในภาคสนาม   ส่วนที  เป็นแนวทาง เงือนไขความสําเร็จตัวชีว ัด
ความสําเร็จโปรแกรมในการนาํโปรแกรมไปใช้  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการพฒันาโปรแกรมของงานวิจยั
ดงักล่าวและมาพฒันาโปรแกรม โดยมีองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการของโปรแกรม   

)จุดหมายของโปรแกรม  ) สมรรถนะทีตอ้งการจะใหเ้กิดขึนตามจุดหมายของโปรแกรม  ) สาระ
ทีพฒันา ) กิจกรรมการพฒันา ) แนวทางการประเมินผลตามโปรแกรม และใช้กระบวนการวิจยั
และพฒันา 5 ขนัตอนคือ  ขนัตอนที 1  การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  ขนัตอนที 2  การพฒันาโปรแกรม  
ขนัตอนที 3  การทดลองใช้โปรแกรม  ขนัตอนที 4  การนิเทศติดตาม  และขนัตอนที 5  การ
ปรับปรุงโปรแกรม ดงันนัจึงน่าเชือถือไดว้า่  โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและการประเมินผลในชนัเรียน ฉบบันีมีความสมบูรณ์  ชดัเจน สามารถนาํไปใช้
ในการพฒันาครูได ้
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 ผลการใช้โปรแกรม 
 ผูว้ิจยัจะอภิปรายผลด้านผลการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนผูว้ิจยัของอภิปรายผล 2 ประเด็นคือ 1) การประเมิน
สมรรถนะครู  และ 2) ผลการประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม 

       ผลการประเมินสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 
      จากการพฒันาครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน  พบว่า ครูทีเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมทงักลุ่มทดลองนาํร่อง  
และกลุ่มทดลองใชจ้ริง มีสมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง   สมรรถนะดา้น
ทกัษะการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัดี   และสมรรถนะดา้นความสามารถในการ
วดัและประเมินผล อยู่ในระดบัมาก  ส่วนผลครูกลุ่มทดลองใช้จริงมีสมรรถนะด้านความรู้ความ
เขา้ใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง   สมรรถนะดา้นทกัษะการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผล อยู่ใน
ระดบัดี   และสมรรถนะดา้นความสามารถในการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงสรุป
ไดว้า่ผลการประเมินในทุกสมรรถนะอยูร่ะดบัปานกลาง ถือวา่ผา่นเกณฑ ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัทีมี
ผลการทดสอบหรือการประเมินก่อนและหลงัจากใชโ้ปรแกรมหรือการเขา้รับการอบรมพฒันา ของ 
ปัญญา  แกลว้กลา้  (  : บทคดัยอ่) , ประสิทธิ  เรือนใหม่ (  : บทคดัยอ่), ละดา  ดอนหงษา  
(25431:บทคดัยอ่), ชีวนิ  จินดาโชติ  (  : บทคดัยอ่) , แลงคส์ตาฟ  (Langstaff 1972 : 1566 – A )    
และ คาร์เตอร์  (Carter  1998 : 6229 - B) ทีมีผลการประเมินผูเ้ขา้ร่วมพฒันาหลงัการพฒันา สูงกวา่
หรือผา่นเกณฑ ์สาํหรับการดาํเนินการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและโปรแกรมดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ถึงแมผู้ว้ิจยัจะตงัเป้าไวว้่าน่าจะมีผลการประเมินสมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลของครูทีเขา้ร่วมการพฒันาอยูใ่นระดบัสูงแต่ผลการประเมินอยู่ในระดบัปานกลางนนั 
อาจเป็นเพราะวา่ การพฒันาครูในดา้นการวดัและประเมินผลนนั ครูไม่ค่อยไดรั้บการอบรมพฒันา
เป็นระยะเวลานาน บางคนไม่เคยได้รับการพฒันาในดา้นนีเลย ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาขอ้มูล 
ด้านผลการทดสอบสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ซึงจดัสอบโดยสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ทีได้ทาํการทดสอบสมรรถนะครู
ทางการดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ครังที 1 ประจาํปีงบประมาณ  2555 มีครูทีทาํคะแนน
ผา่นเกณฑ์เกินร้อยละ 60  จาํนวน 743 คน หรือผา่นแค่ ร้อยละ 30  จากจาํนวนผูเ้ขา้สอบ 2,055  คน 
(www.dailynews.co.th. : 7 สิงหาคม . เขา้ถึงเมือ 30 สิงหาคม 2556)  จึงสรุปไดว้า่ผลการใช้
โปรแกรมเพือประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลน่าเชือถือได ้
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      ผลการประเมินความคิดเห็นทมีีต่อการใช้โปรแกรม   
      จากการศึกษาความคิดเห็นของครูทีเขา้ร่วมพฒันาในกลุ่มนาํร่องพบวา่มีความคิดเห็นทีมี
ต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เมือพิจารณาเป็นรายดา้น คือดา้นเนือหา  ดา้นกระบวนการ  
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก และดา้นประโยชน์ทีไดจ้ากโปรแกรม มีความคิดเห็นในระดบัมากทุก
ดา้น และเมือพิจารณารายขอ้ยอ่ยในแต่ละดา้นพบวา่ครูผูเ้ขา้อบรมพฒันากลุ่มนาํร่องมีความคิดเห็น
ในระดบัมากทุกขอ้ เช่นกนั  ส่วนผลการประเมินพึงพอใจในกลุ่มทดลองใชจ้ริงพบวา่ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีสุด  เมือพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านเนือหาและด้านประโยชน์ทีได้จาก
โปรแกรม มีผลความคิดเห็นในรายขอ้ย่อยอยู่ระดบัมากทีสุดเท่ากนัทุกขอ้  ส่วนดา้นกระบวนการ
และด้านสิงอาํนวยความสะดวกมีผลความคิดเห็นรายข้อย่อยอยู่ระดับมากและมากทีสุด  ซึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนนัต ์ พนันึก (2554 :194-195)  ทีไดป้ระเมินความคิดเห็นของผูที้เขา้รับ
การพฒันาทีมีต่อการใช้โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน ในดา้นเนือหา  ดา้นกระบวนการ  ดา้นสภาพแวดลอ้มและสิงประกอบ  และดา้นผลทีได้
จากการเขา้ร่วมโครงการ  โดยมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และมีผลการประเมินใน
รายดา้นอยูใ่นระดบัมากและมากทีสุด นอกจากนนัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแขก มูลเดช (  : 
148-149)  ทีไดป้ระเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้อบรมตามหลกัสูตรหลกัสูตรฝึกอบรม เรืองการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้  ดา้นเนือหาและกระบวนการเรียนรู้  และการนาํไปใช้อยูใ่นระดบัมาก  
สรุปไดว้า่โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียนเป็นโปรแกรมทีดีสามารถนาํไปใช้ในการพฒันาครูได ้ทงันีเป็นเพราะโปรแกรมไดรั้บ
การพฒันาตามขนัตอนพฒันาโปรแกรมครูไดรั้บการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล
ในทุกสมรรถนะสามารถนาํไปพฒันาวชิาชีพครูและสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปใชใ้นการประเมิน
ผูเ้รียนเพือเป็นการปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ผูเ้รียนได ้จึงทาํให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาตามโปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อโปรแกรม 
 จากสรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผลการนาํโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบั
การศึกษาขนัพืนฐาน  ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ไปใช้ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นนั 
สามารถให้ขอ้เสนอแนะเพือนาํผลการวิจยัไปใช้ และขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลการวจิยัดงักล่าวมาแลว้สามารถใหข้อ้เสนอแนะ
เพือการนาํผลการวจิยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 ผูว้จิยัขอเสนอขอ้เสนอแนะเกียวกบัการนาํผลการไปใชไ้ปใชใ้นส่วนทีเป็นขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย   ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้  ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
 . ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  . . ระดบัสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายในการนาํโปรแกรมนี
ไปใช้ในการพฒันาครูในระดบัชันอืน ๆ โดยสามารถนาํไปพฒันาเอง หรือ ขอความร่วมมือจาก
ผูว้จิยัในการดาํเนินการอบรมพฒันาตามโปรแกรม  รวมทงัควรมีการกาํกบัติดตามครูผูส้อนเกียวกบั
การวดัและประเมินผลในชันเรียนอย่างเป็นประจาํและต่อเนือง รวมทงัควรสนับสนุนให้ครูได้
ดาํเนินการแลกเปลียนเรียนรู้การดาํเนินการวดัและประเมินผลในชนัเรียนของตนเองกบัครูระหวา่ง
ชันเรียนหรือระหว่างโรงเรียน  เพือนาํแนวคิดทีได้รับมาปรับปรุงและพฒันาการออกแบบการ
ประเมินผลในชนัเรียนทีจะส่งผลในการปรับปรุงพฒันานกัเรียนต่อไป 
  .2.  ระดบัเขตพืนทีการศึกษา หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะ
ครู ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการนาํโปรแกรมไปใช้ในการพฒันาครูในระดบัชนัอืน หรือ ครูที
สอนกลุ่มสาระอืน ทีสอนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน เพียงแต่ปรับการสร้างและพฒันาเครืองมือ
ให้ตรงตามมาตรฐานและตวัชีวดัตามหลกัสูตรให้ตรงตามระดับชนัหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที
ตอ้งการพฒันาครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน ในระดบัชันนันหรือในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นนั ๆ 

 

 . ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

  2.1.  ในขนัเตรียมการนนัในส่วนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ตามสาระทีกาํหนดไว้
ในโปรแกรมนัน ตอ้งอาศยัวิทยากรทีมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความเชียวชาญ ในหลกัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นอยา่งดี  เพราะวา่เรืองการวดัและประเมินผลถือวา่เป็นเรืองทีครูโดยส่วน
ใหญ่จะขาดความรู้ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง รวมทงัวิทยากรทีมีความเชียวชาญในเรืองนีจะสามารถให้
ขอ้เสนอแนะวพิากษว์ิจารณ์ผลการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนทีเป็นประโยชน์ต่อครู         
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  .2. การนาํโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัดา้นศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชันเรียนไปใช้นันในช่วงของการอบรมพัฒนาครู จากทีกําหนดไว้ใน
โปรแกรมเป็นระยะเวลา  3  วนั  อบรมวนัละ 6 ชวัโมงนนั ถา้ใหไ้ดผ้ลมากยงิขึนควรปรับจาํนวนวนั
เป็น 2 วนั แต่เพิมระยะเวลาการอบรมแต่ละวนัเป็น วนัละ 9  ชวัโมง คือเพิมกระบวนการอบรม
พฒันาในส่วนของการลงมือปฏิบติัในช่วงภาคคาํหรือภาคกลางคืนจะทาํให้ครูไดมี้โอกาสไดมี้เวลา
สอบถามวิทยากรเพือขอคาํแนะนาํไดม้ากขึน  เพือนาํไปอบรมช่วงวนัหยุดเสาร์   - อาทิตย ์ เพือ
แกปั้ญหาใหค้รูไดมี้เวลาอยูก่บันกัเรียนใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้                     
  2.3.  ในการนิเทศกาํกบัติดตามครูทีเขา้รับการพฒันานัน ผูนิ้เทศติดตามตอ้ง
ดาํเนินการให้เป็นประจาํ ต่อเนือง และยงัยืน  ควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบักบัครูดว้ยเพือเป็นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจ รวมทงัเป็นการเสริมแรง  การสร้างความตระหนกัให้ครูเห็นคุณค่าของการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน และสร้างความเชือมนัในความสามารถของครู 

             .   เมือนาํโปรแกรมไปใชแ้ลว้ควรมีการประเมินโปรแกรมทงัระบบ โดยอาจใช้
รูปแบบการประเมินโปรแกรมของ Tyler , Robert E. Stakes, Daniel L. Stufflebeams   
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรมีวิจยัและพฒันาโปรแกรมเพือสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล เพือพฒันา
ศกัยภาพนักเรียนในการเตรียมตัวเพือรองรับการประเมินในระดบัเขตพืนทีการศึกษา  ระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ 
 2. ควรมีการวิจยัและพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผล โดยใช้ระบบการ
อบรมพฒันาและการนิเทศออนไลน์ 
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รายชือผู้ตรวจสอบเครืองมือวจัิย 

 ด้านหลกัสูตรและการสอน 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุจริต  เพียรชอบ 

สถานทีทาํงาน  อาจารยพ์ิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ด้านการวดัและประเมินผล 

. อาจารย ์ดร.ธญัญลกัษณ์  จอกสถิตย ์
สถานทีทาํงาน  ภาควชิาวจิยัและประเมินผล  มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
 

ด้านการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ดร.สกลวรรณ  เปลียนขาํ 

สถานทีทาํงาน  สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา จงัหวดันครปฐม 

 

ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ศราวธุ  จกัรเป็ง 

สถานทีทาํงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั ขอนแก่น (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 

ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 

.  ดร.ปัญญา  แกว้กียรู  

ตาํแหน่ง  ผูท้รงคุณวฒิุ  กระทรวงศึกษาธิการ 

สถานทีทาํงาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก ข 

รายชือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายชือผู้ให้สัมภาษณ์ เพอืศึกษาข้อมูล ความต้องการ 

ในการอบรมพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน  จํานวน    คน 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  จํานวน    คน 

. นายวบิูลย ์ เปรมผล  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกเพชร   อาํเภอปราสาท   สพป.สุรินทร์  เขต  

. นายชู  จุดโต    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู  อาํเภอศรีณรงค ์        สพป.สุรินทร์ เขต   

. นางสาวภทัรพร  บนัลือทรัพย ์  ผอ.ร.ร.จดัสรรทีดินสงเคราะห์ อาํเภอสังขะ  สพป.สุรินทร์ เขต  

.นายวนิยั  นาคแสง  ผู ้อาํนวยการโรงเรียนบา้นสะแร  อาํเภอบวัเชด                สพป.สุรินทร์ เขต  

. นายโสรีย ์ ยอดเพชร  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นละเอาะ  อาํเภอพนมดงรัก    สพป.สุรินทร์ เขต  

 
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขันพนืฐานจํานวน    คน 

. น.ส.อารดา  พนัธ์วไิล   ครูโรงเรียนอมรินทราวารี         อาํเภอปราสาท          สพป.สุรินทร์ เขต  

. น.ส.ณฎัฐญา  ใจหาญ  ครูโรงเรียนบา้นโคกทม              อาํเภอปราสาท          สพป.สุรินทร์ เขต  

. น.ส.เจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์  ครู ร.ร.บา้นหนองโยโคกปืด   อาํเภอกาบเชิง    สพป.สุรินทร์ เขต  

. น.ส.จิราภรณ์  ผวิหอม  ครูโรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู  อาํเภอศรีณรงค ์           สพป.สุรินทร์ เขต  

. น.ส.จิรวฒันา  มนัยนื  ครูโรงเรียนบา้นทมอ                    อาํเภอปราสาท        สพป.สุรินทร์  เขต  

. นายกมล  นิวนอ้ย    ครูโรงเรียนบา้นกะดาด                    อาํเภอปราสาท        สพป.สุรินทร์ เขต  

. นายชาญวทิย ์ ใจดี    ครูโรงเรียนบา้นโพธิ                       อาํเภอสังขะ             สพป.สุรินทร์ เขต  

.นางสุนนัทา  เสมาชยั  ครูโรงเรียนบา้นแยงมิตรภาพที  อาํเภอสังขะ           สพป.สุรินทร์ เขต  

.นางสาวพะยอม  ยงิยงค ์ ครูโรงเรียนบา้นเถกิง                    อาํเภอสังขะ          สพป.สุรินทร์ เขต  
. นายประยง  สันธิ    ครูโรงเรียนสังขะวทิยาคม                 อาํเภอสังขะ          สพป.สุรินทร์  เขต  
. นางบวัยอ้ย  กนันิดา     ครูโรงเรียนบา้นหนองขีเหล็ก      อาํเภอสังขะ           สพป.สุรินทร์ เขต 3 

. นางบงัอร  นาทองพูน  ครูโรงเรียนบา้นโคกตะเคียน        อาํเภอกาบเชิง       สพป.สุรินทร์ เขต  

. นางวรีอร  สายพญาศรี  ครูโรงเรียนบา้นปราสาทเบง    อาํเภอกาบเชิง         สพป.สุรินทร์  เขต  

.น.ส.ชญาลกัษณ์  โม่ทอง  ครูโรงเรียนบา้นสะเดา           อาํเภอบวัเชด           สพป.สุรินทร์ เขต  
15. นางเพญ็ศรี  กิงแกว้         ครูโรงเรียนบา้นศรีสวาย      อาํเภอพนมดงรัก       สพป.สุรินทร์ เขต  
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ศึกษานิเทศก์  จํานวน    คน 

.  นายเกตุ  วเิศษชุมพล  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต  

.  นายนพพล  พลอาสา  หวัหนา้กลุ่มงานบริหารการนิเทศการศึกษา                สพป.สุรินทร์ เขต  

.  นายอุดม  ภาสดา        หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร                                 สพป.สุรินทร์  เขต  

. นายอุทยั  บุญมี           หวัหนา้กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา              สพป.สุรินทร์ เขต  

. นางเปรมฤดี  ทดัศรี    หวัหนา้กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา                   สพป.สุรินทร์ เขต     

. นายพนสั  พรมดา้ว     หวัหนา้กลุ่มงาน ก.ต.ป.น.                                           สพป.สุรินทร์ เขต  

. นายเฉลิมชยั  ถึงดี       หวัหนา้กลุ่มงานสือและนวตักรรมทางการศึกษา         สพป.สุรินทร์ เขต  

 
ผู้อาํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  จํานวน  คน 

.  นายพิศาล  ฉนัทท์อง     ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                          สพป.สุรินทร์  เขต  

 
หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  จํานวน   คน 

. นายประเสริฐ ์ เขม็ทอง    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล                 สพป.สุรินทร์  เขต     
 
นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน    คน 

. นางพิชญสิ์ณี  เจริญรัตน์   นกัทรัพยากรบุคคล                                               สพป.สุรินทร์ เขต  
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินสมรรถนะและรายละเอยีดการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตารางที   แสดงผลการทดสอบก่อน – หลงั การพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู 

ดา้นการวดัและประเมินผลในใชเ้รียน  กลุ่มทดลองนาํร่อง  และกลุ่มทดลองใชจ้ริง 
ผลคะแนนการทดสอบกลุ่มทดลองนําร่อง ผลคะแนนการทดสอบกลุ่มทดลองใช้จริง 

คนท ี
คะแนน 

ก่อนการพฒันา 

คะแนน 

หลงัการพฒันา 
คนท ี

คะแนน 

ก่อนการพฒันา 

คะแนน 

หลงัการพฒันา 

 15 18  14 18 

 13 15  18 20 

 18 19  16 20 

 19 21  17 22 

 20 23  20 24 

 15 16  22 24 

 16 19  18 20 

 17 21  14 23 

 19 24  14 20 

 20 22  12 20 

 21 23  23 24 

 17 19  18 20 

 15 20  19 18 

 16 22  17 23 

 14 19  15 20 

 11 20  17 19 

 12 22  16 21 

 15 19  20 21 

 18 21  21 23 

 19 21  18 22 

 22 24  19 20 

 19 22  20 24 

รวม 371 450 รวม 388 466 

เฉลยี 16.91 20.45 เฉลยี 17.64 21.18 

ร้อยละ 56.37 68.16 ร้อยละ 58.80 70.60 

S.D. 2.93 2.34 S.D. 2.80 1.94 
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Paired Samples Test

3.59091 2.34336 .49961 2.55192 4.62990 7.187 21 .000post_pilot  - pre_pilotPair 1
Mean Std.  Dev iation

Std.  Error
Mean Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

Paired Samples Test

3.54545 2.42462 .51693 2.47044 4.62047 6.859 21 .000post_sam - pre_samPair 1
Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error
Mean Lower Upper

95% Conf idence
Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

ตารางที  31  แสดงผลการทดสอบคะแนนก่อนและหลงัการอบรมพฒันา ของกลุ่มทดลองนาํร่อง 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
ตารางที  32 แสดงผลการทดสอบคะแนนก่อนและหลงัการอบรมพฒันา ของกลุ่มทดลองใชจ้ริง 
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ตารางที  33 แสดงผลการประเมินทกัษะการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน  
ระหวา่งการอบรมพฒันา ของกลุ่มทดลองนาํร่อง และกลุ่มทดลองใชจ้ริง 
ผลการประเมนิทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมอืวดั

และประเมนิผลในชันเรียน 

กลุ่มทดลองนําร่อง 

ผลการประเมนิทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมอืวดั

และประเมนิผลในชันเรียน 

กลุ่มทดลองใช้จริง 

คนท ี

แบบ 

ทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ 

แบบ

ประเมิน

ทักษะ 

แบบประเมิน

คุณลกัษณะ รวม คนที 

แบบ 

ทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ 

แบบ

ประเมิน

ทักษะ 

แบบประเมิน

คุณลกัษณะ รวม 

 5 5 4 14  5 5 4 14 

 4 4 4 12  4 4 3 11 

 3 5 4 12  3 5 4 12 

 5 5 4 14  5 5 5 15 

 4 4 3 11  4 4 4 12 

 3 4 3 10  4 4 3 11 

 4 4 5 13  4 4 5 13 

 4 4 4 12  5 5 5 15 

 5 4 4 13  5 4 4 13 

 3 4 4 11  3 4 4 11 

 4 5 3 12  4 5 3 12 

 5 4 5 14  5 4 5 14 

 5 4 4 13  5 4 5 14 

 5 3 4 12  5 5 4 14 

 4 4 4 12  4 4 4 12 

 4 4 5 13  4 4 5 13 

 4 4 5 13  5 4 5 14 

 4 4 3 11  4 4 3 11 

 4 5 4 13  4 5 4 13 

 4 4 4 12  5 4 4 13 

 5 4 5 14  5 4 5 14 

 5 4 4 13  5 4 4 13 

รวม 93 92 89 274 รวม 97 95 92 284 

เฉลยี 4.22 4.18 4.05 12.45 เฉลยี 4.41 4.32 4.18 12.91 

SD 0.68 0.50 0.65 0.61 SD 0.66 0.47 0.73 0.63 
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ตารางที  34 แสดงผลการประเมินทกัษะการสร้างเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน      
ระหวา่งระหวา่งการนิเทศติดตาม ของกลุ่มทดลองนาํร่อง และกลุ่มทดลองใชจ้ริง 

ผลการประเมนิทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมอืวดั

และประเมนิผลในชันเรียน 

กลุ่มทดลองนําร่อง 

ผลการประเมนิทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมอืวดั

และประเมนิผลในชันเรียน 

กลุ่มทดลองใช้จริง 

คนท ี

แบบ 

ทดสอบ 

ผลสัมฤทธ ิ

แบบ

ประเมิน

ทักษะ 

แบบประเมิน

คุณลกัษณะ รวม คนที 

แบบ 

ทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ 

แบบ

ประเมิน

ทักษะ 

แบบประเมิน

คุณลกัษณะ รวม 

 5 4 4 13  5 4 5 14 

 5 5 5 15  5 4 4 13 

 5 5 4 14  5 5 5 15 

 5 4 4 13  5 5 5 15 

 5 5 5 15  5 4 4 13 

 4 5 4 13  5 5 4 14 

 5 5 5 15  5 5 5 15 

 4 4 5 13  5 4 4 13 

 5 5 4 14  5 5 5 15 

 5 5 4 14  4 5 5 14 

 5 5 5 15  5 5 5 15 

 4 4 4 12  5 4 5 14 

 5 4 5 14  5 4 4 13 

 4 5 4 13  4 5 5 14 

 5 5 5 15  4 5 4 13 

 4 4 4 12  4 5 5 14 

 5 5 5 15  5 5 4 14 

 5 4 4 13  5 5 5 15 

 5 4 5 14  5 5 5 15 

 4 5 5 14  5 5 4 14 

 5 5 4 14  5 5 4 14 

 5 5 4 14  4 5 4 13 

รวม 104 102 98 304 รวม 56 58 54 168 

เฉลยี 4.73 4.64 4.45 13.82 เฉลยี 4.77 4.73 4.55 14.05 

SD 0.45 0.49 0.50 0.49 SD 0.42 0.45 0.50 0.47 
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ตารางที  แสดงรายละเอียดผลการประเมินตนเองของครูดา้นความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ของครูกลุ่มทดลองนาํร่อง 

 

Descriptive Statistics 
รายการประเมิน N Min Max X  S.D. 

.พฒันาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยเครืองมือและ 

   วธีิการทีเหมาะสม 
22 3 5 3.77 .685 

.จดัทาํขอ้มูลสาระสนเทศเกียวกบัการวดัและประเมินผลใน 

   ชนัเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ แกไ้ข  
   ปัญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

22 3 5 3.64 .581 

.ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ 

   เรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุในแผนการจดัการ 

   เรียนรู้ทีคลอบคลุมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั 

22 3 4 3.64 .492 

. ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉัยเกียวกบัระดบัการ 

  เรียนรู้ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

22 3 5 3.86 .774 

. มีทกัษะการวเิคราะห์  การแปลผล การรายงานผลและการ 

   นาํเสนอแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน 
22 3 5 4.09 .610 

Valid N (list wise) 22  

 

ตารางที    แสดงรายละเอียดผลการประเมินตนเองของครูดา้นความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ของครูกลุ่มทดลองใชจ้ริง 
 

Descriptive Statistics 
รายการประเมิน N Min Max X  S.D. 

.พฒันาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยเครืองมือและ 

   วธีิการทีเหมาะสม 
22 4 5 4.55 .510 

.จดัทาํขอ้มูลสาระสนเทศเกียวกบัการวดัและประเมินผลใน 

   ชนัเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ แกไ้ข  
   ปัญหาและพฒันาการเรียนการสอน 

22 4 5 4.64 .492 

.ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ 

   เรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุในแผนการจดัการ 

   เรียนรู้ทีคลอบคลุมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั 

22 4 5 4.36 .492 

. ความสามารถในการประเมินเพือวินิจฉัยเกียวกบัระดบัการ 

  เรียนรู้ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

22 3 5 4.55 .596 

. มีทกัษะการวเิคราะห์  การแปลผล การรายงานผลและการ 

   นาํเสนอแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน 
22 4 5 4.59 .503 

Valid N (list wise) 22  
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ตารางที     แสดงรายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นของครูทีมีต่อโปรแกรมการพฒันา 
                  สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน   

                  ของกลุ่มทดลองนาํร่อง 

Descriptive Statistics 

รายการประเมิน N Min Max X  S.D. 

.วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการตอบสนองความตอ้งการใชง้าน 

   ในการประเมินในชนัเรียน 
22 3 5 3.95 .375 

.กิจกรรมการพฒันาคลอบคลุมวตัถุประสงคข์องโปรแกรม  22 3 5 3.86 .889 

.ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติั 

   งานของครู 
22 3 5 3.95 .375 

.เครืองมือการวดัและประเมินผลในชนัเรียนให้แนวทางการนาํ 
    ไปประยกุตช์นัได ้

22 3 5 3.77 .685 

.โปรแกรมการพฒันาสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการวดัและ    
   ประเมินผล 

22 3 5 3.95 .486 

.ความชดัเจนของกิจกรรมของโปรแกรมพฒันา 22 3 5 3.86 .560 

.ปัจจยัป้อนของกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไปได ้ 22 3 5 4.00 .617 

.ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษา
และฝึกปฏิบติั 

22 3 5 3.91 .610 

.กิจกรรมและเนือหาการวดัและการประเมินของโปรแกรมพฒันา 
  เป็นระบบและต่อเนืองง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

22 3 5 3.95 .486 

.ผูด้าํเนินการมีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นความสาํคญัของ 

    โปรแกรม 
22 3 5 4.09 .526 

.เอกสารประกอบการพฒันามีเพียงพอในการให้แนวคิดการ 

     ประเมินในชนัเรียน 
22 3 5 3.95 .375 

.เทคโนโลยทีีนาํมาใชป้ระกอบการพฒันาง่ายต่อการนาํไปใช ้ 22 3 5 3.68 .716 

.ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความคุม้ค่า 22 3 5 3.91 .426 

.บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 22 3 5 3.91 .684 

.การพฒันาวิชาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่ายสือสารออนไลน์ 22 3 5 3.86 .468 

.การพฒันาสมรรถนะครูตามมาตรฐานคุรุสภาขอ้ที    
    ดา้นการวดัและประเมินผล 

22 3 5 3.82 .501 

.พฒันาความรู้ความสามารถในการประเมินในชนัเรียน 22 3 5 3.95 .486 

.เพิมประสิทธิภาพในการแสวงหาและเรียนรู้ดา้นการวดัและ 

     ประเมินผล 
22 3 4 3.95 .213 

.โอกาสและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพือการพฒันาวิชาชีพ 22 3 5 4.00 .690 

.ไดคิ้ดและเห็นช่องทางในการเรียนรู้เพือตอบสนองการใฝ่รู้ 

     ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง 
22 3 5 4.14 .468 

Valid N (list wise) 22  
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ตารางที      แสดงรายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นของครูทีมีต่อโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

ของกลุ่มทดลองใชจ้ริง 

 
Descriptive Statistics 

รายการประเมิน N Min Max X  S.D. 

.วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการตอบสนองความตอ้งการใชง้าน 

   ในการประเมินในชนัเรียน 
22 4 5 4.77 .429 

.กิจกรรมการพฒันาคลอบคลุมวตัถุประสงคข์องโปรแกรม  22 3 5 4.59 .666 

.ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบติั 

   งานของครู 
22 3 5 4.73 .550 

.เครืองมือการวดัและประเมินผลในชนัเรียนให้แนวทางการนาํ 

    ไปประยกุตช์นัได ้
22 3 5 4.64 .658 

.โปรแกรมการพฒันาสร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการวดัและ    
   ประเมินผล 

22 3 5 4.64 .658 

.ความชดัเจนของกิจกรรมของโปรแกรมพฒันา 22 3 5 4.50 .598 

.ปัจจยัป้อนของกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไปได ้ 22 3 5 4.36 .727 

.ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของโปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษาและฝึกปฏิบติั 22 3 5 4.14 .834 

.กิจกรรมและเนือหาการวดัและการประเมินของโปรแกรมพฒันา 

  เป็นระบบและต่อเนืองง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
22 3 5 4.18 .733 

.ผูด้าํเนินการมีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นความสาํคญัของ 

     โปรแกรม 
22 3 5 4.55 .671 

.เอกสารประกอบการพฒันามีเพียงพอในการให้แนวคิดการ 

    ประเมินในชนัเรียน 
22 3 5 4.64 .658 

.เทคโนโลยทีีนาํมาใชป้ระกอบการพฒันาง่ายต่อการนาํไปใช้ 22 3 5 4.50 .673 

.ค่าใช้จ่ายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความคุม้ค่า 22 3 5 4.50 .598 

.บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 22 3 5 4.64 .581 

.การพฒันาวชิาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่ายสือสารออนไลน์ 22 3 5 4.64 .658 

.การพฒันาสมรรถนะครูตามมาตรฐานคุรุสภาขอ้ที    
    ดา้นการวดัและประเมินผล 

22 3 5 4.59 .590 

.พฒันาความรู้ความสามารถในการประเมินในชนัเรียน 22 3 5 4.64 .581 

.เพิมประสิทธิภาพในการแสวงหาและเรียนรู้ดา้นการวดัและ 

     ประเมินผล 
22 3 5 4.64 .581 

.โอกาสและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพือการพฒันาวชิาชีพ 22 4 5 4.64 .492 

.ไดค้ิดและเห็นช่องทางในการเรียนรู้เพือตอบสนองการใฝ่รู้ 

     ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง 
22 4 5 4.59 .503 

Valid N (list wise) 22  
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ภาคผนวก ง 

รายละเอยีดผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินโปรแกรม 
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ตารางที    รายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินโปรแกรม โดยผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน N Min Max X  S.D 

1.โปรแกรมช่วยให้ครูกาํหนดแนวทางการวดัและประเมินผลในชนัเรียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ตวัชีวดัของหลกัสูตร     อิงมาตรฐาน 

5 4 5 4.80 .447 

2.โปรแกรมช่วยให้ครูทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 5 5 5 5.00 .000 

3.โปรแกรมช่วยให้ครูไดต้รวจสอบการวดัและประเมินผลในชนัเรียน เพือให้ไดส้ารสนเทศที
เป็นประโยชน์    ต่อการพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

5 4 5 4.80 .447 

4.  โปรแกรมตอบสนองความตอ้งการของครู 5 4 5 4.80 .447 

5. โปรแกรมทาํให้เกิดการพฒันาการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลในชนัเรียนและพฒันา
นกัเรียน 

5 4 5 4.80 .447 

6. โปรแกรมสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในการวดัและประเมินผลในชนัเรียนและเป็นทียอมรับของ
ครู 

5 4 5 4.80 .447 

7. ครูสามารถดาํเนินงานตามโปรแกรมและสามารถปรับเปลียนให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับริบทได ้

5 4 5 4.60 .548 

8. โปรแกรมสามารถนาํไปขยายผลไปยงัครูระดบัชนัเดียวกนัแต่เป็นครูโรงเรียนอืนในการวดั
และประเมินผลในชนัเรียนได ้

5 4 5 4.80 .447 

9. ผลทีไดจ้ากโปรแกรมมีความคุม้ค่าต่อครูและนกัเรียน 5 3 5 4.40 .894 

10. โปรแกรมมีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของครู 5 3 5 4.20 .837 

11.ความเหมาะสมของโปรแกรมกบับริบทของสถานศึกษา 5 4 5 4.80 .447 

12.ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย     ชนัประถมศึกษาปีที 4 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ชนัประถมศึกษาปีที 5 

5 4 5 4.60 .548 

13.  ความเหมาะสมสาํหรับครูในการนาํมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย     ชนัประถมศึกษาปีที 4 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ชนัประถมศึกษาปีที 5 

5 4 5 4.40 .548 

14.ความสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลในชนัเรียนตามแนว
ทางการปฏิรูป การเรียนรู้ 

5 4 5 4.60 .548 

15. เอกสารทงัโปรแกรมมีความชดัเจน ครอบคลุม 5 4 5 4.60 .548 

16. มีการอธิบายกระบวนการพฒันาครูในโปรแกรมอยา่งชดัเจน 5 4 5 4.80 .447 

17. ผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลในชนัเรียนจากเครืองมือทีกาํหนดในโปรแกรม มีความถูก
ตอ้งเชือถือได ้

5 4 5 4.80 .447 

18.ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ครูมีการปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล
ในโปรแกรมให้มีความชดัเจน เป็นทียอมรับและสามารถใชป้ระเมินไดอ้ยา่งยติุธรรม 

5 5 5 5.00 .000 

19. ผลจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ครูและนกัเรียนมีการปรับปรุงและพฒันา
ตนเองไดต้รงตามเป้าหมาย 

5 4 5 4.80 .447 

20. เครืองมือต่าง ๆ ทีใช้ในโปรแกรมมีความชัดเจนและครอบคลุม 5 5 5 5.00 .000 

Valid N (list wise) 5     
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ภาคผนวก จ 

การตรวจสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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ตารางที    ค่าเฉลียผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ความเทียงตรงเชิงเนือหาของประเด็น
สัมภาษณ์เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ความตอ้งการในการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อที 
ผู้เชียวชาญคนที 

IOC 
1 2 3 4 5 

ท่านคิดวา่สมรรถนะครูดา้นการวดั
และประเมินผลควรมีกีดา้น อะไรบา้ง  
เพราะอะไร 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ท่านมีความตอ้งการใหห้น่วยงานที
รับผดิชอบการพฒันาครูดาํเนินการ
พฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลอยา่งไร 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ท่านคิดวา่วธีิการพฒันาสมรรถนะครู
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียนควรมีวธีิการพฒันาอยา่งไร 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ท่านคิดวา่การพฒันาโปรแกรมพฒันา
สมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนควรมี
กระบวนการในการพฒันาอยา่งไร   
จึงจะมีคุณภาพ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที    ค่าเฉลียผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC)ความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบ
ประเมินโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาชนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน   

ประเด็น ข้อที 
ผู้เชียวชาญคนที 

IOC 
1 2 3 4 5 

ดา้นความเป็นประโยชน์  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 0 0.80 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 0 +1 +1 +1 0.80 

ดา้นความเป็นไปได ้  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดา้นความสมเหตุสมผล  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที    ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC)ความเทียงตรงเชิงเนือหา ของแบบทดสอบ
ประเมินความรู้สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลสําหรับผูเ้ชียวชาญ 

 

ข้อท ี
คะแนนความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

 

รวม 

 

ค่าเฉลยี 

 

สรุปผล 
คนท ี  คนท ี  คนท ี  คนท ี  คนท ี  

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5  1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  0 +  4 0.80 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  0 +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  0 4 0.80 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 0 +  +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที 42  ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC)ความเทียงตรงเชิงเนือหา ของแบบทดสอบ
ประเมินความรู้สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลสําหรับผูเ้ชียวชาญ(ต่อ) 

 

ข้อท ี
คะแนนความคดิเห็นของผู้เชียวชาญ 

 

รวม 

 

ค่าเฉลยี 

 

สรุปผล 
คนท ี  คนท ี  คนท ี  คนท ี  คนท ี  

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

31 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

32 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

33 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

34 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

35 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

36 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

37 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

38 +  +  +  0 +  5 0.80 ใชไ้ด ้

39 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

40 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

41 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

42 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

43 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

44 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

45 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

46 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

47 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

48 +  0 +  +  +  4 0.80 ใชไ้ด ้

49 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้

50 +  +  +  +  +  5 1 ใชไ้ด ้
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ตารางที  แสดงค่าความยาก  (p)   ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้(B) และค่าความเชือมนั ( ccr )   

                   ของแบบทดสอบประเมินความรู้สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล   
                  จาํนวน 30 ขอ้ 
  

ข้อท ี ค่าความยาก  (p)    ค่าอาํนาจจาํแนก (B) แปลค่า(B) 

                   0.48                  .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.68 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.43 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.68 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.42 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 
 0.53 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.63 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.40 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.58 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.47 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.52 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.48 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.63 .93 ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.51 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.65 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.43 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.55 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.42 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.75 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.54 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.52 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.48 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.56 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้

 0.39 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 0.46 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 
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ตารางที  แสดงค่าความยาก  (p)   ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้(B) และค่าความเชือมนั ( ccr )   

                   ของแบบทดสอบประเมินความรู้สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล   
                  จาํนวน 30 ขอ้ (ต่อ) 
 

ข้อท ี ค่าความยาก  (p)    ค่าอาํนาจจาํแนก (B) แปลค่า(B) 

 0.63 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 
 0.42 .  ค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้
 0.65 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 
 0.58 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 
 0.37 .  ค่าอาํนาจจาํแนกดี 

 

ค่าความเชือมนั (Reliability  of  Lovett) ( ccr )  =  0.93 
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ตารางที    ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (B)  และค่าความเชือมนัทงัฉบบั (rtt ) ของแบบประเมิน 

                  ความคิดเห็นของครูทีมีต่อโปรแกรม 
ข้อที ค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ 

 4.25 

 5.46 

 3.74 

 2.69 

 3.36 

 4.43 

 5.64 

 5.02 

 6.44 

 3.86 

 7.00 

 5.46 

 5.58 

 2.16 

 5.60 

16 5.78 

17 3.74 

18 4.89 

19 6.42 

20 5.67 

            ค่าความเชือมนั (rtt )  =   0.95  
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ตารางที   แบบผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC)ความเทียงตรงเชิงเนือหา ของแบบประเมิน
ทกัษะแสดงความสามารถในการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน (ระหวา่ง
การอบรมพฒันาและระหวา่งการนิเทศ) 
 

ประเด็นการตรวจสอบเกณฑ์การ

ประเมิน 

ประเด็น

ที 

ผู้เชียวชาญคนที 
IOC 

1 2 3 4 5 

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมิน
ชินงานทีเป็นแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมิน
ชินงานทีเป็นแบบประเมินการ
ปฏิบติั 

 +1 0 +1 +1 +1 0.80 

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมิน
ชินงานทีเป็นแบบประเมิน
คุณลกัษณะ 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตารางที   แบบผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ความเทียงตรงเชิงเนือหา ของแบบประเมิน
ประเมินตนเองของครู ทีแสดงถึงความสามารถในการประเมินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายการประเมิน ข้อที 
ผู้เชียวชาญคนที 

IOC 
1 2 3 4 5 

พฒันาการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงดว้ยเครืองมือและวิธีการที
เหมาะสม 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

จดัทาํขอ้มูลสาระสนเทศเกียวกบัการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียนทีเป็น
ปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ 
แกไ้ข ปัญหาและพฒันาการเรียนการ
สอน 

 +1 0 +1 +1 +1 0.80 

ทกัษะการวดัผลและประเมินผลที
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทีระบุใน
แผนการจดัการเรียนรู้ทีคลอบคลุม
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ความสามารถในการประเมินเพือ
วนิิจฉยัเกียวกบัระดบัการเรียนรู้
ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และ
โอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีทกัษะการวเิคราะห์  การแปลผล 
การรายงานผลและการนาํเสนอแนว
ทางแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียน 

 +1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ภาคผนวก ฉ 

เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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คําชีแจง 

 .แบบสัมภาษณ์การพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน มีวตัถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางในการสร้างและพฒันา
โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 
เป็นส่วนหนึงของวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 2. ความคิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ถือเป็นความลบัจะไม่นาํไปเปิดเผยในทีใด ๆ จะใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการวจิยัครังนีเท่านนั 

 .  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์นีใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างและพฒันาโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ต่อไป 

ตอนท ี   ข้อมูลพนืฐานทวัไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชือผูใ้หส้ัมภาษณ์.....................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 
วฒิุการศึกษา..........................................................สถานทีทาํงาน..................................................... 
วนัที................เดือน.................................พ.ศ............................เวลา..................สถานที................. 

*************************** 

ตอนท ี   ข้อมูลทเีกียวกบัความต้องการในการพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับ

การศึกษาขันพนืฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

ประเด็นท ี   สมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

ประเด็นสัมภาษณ์ท ี    ท่านคิดวา่สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลควรมีกีดา้น 
อะไรบา้ง  เพราะอะไร
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

แบบสัมภาษณ์เพอืศึกษาข้อมูลในการพฒันา 

โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 
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ประเด็นท ี   ความต้องการในการพฒันาครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

ประเด็นสัมภาษณ์ท ี   ท่านมีความตอ้งการใหห้น่วยงานทีรับผดิชอบการพฒันาครู
ดาํเนินการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนอยา่งไร 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
ประเด็นท ี   วิธีการพฒันาครู 

ประเด็นสัมภาษณ์ท ี   ท่านคิดวา่วธีิการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนควรมีวธีิการพฒันาอยา่งไร 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
ประเด็นท ี    การพฒันาโปรแกรม 

ประเด็นสัมภาษณ์ท ี  ท่านคิดวา่การพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนควรมีกระบวนการในการพฒันาอยา่งไรจึงจะมีคุณภาพ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพมิเติม

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมนิผลในชันเรียน 

************************ 

แบบประเมินนีมีจุดมุ่งหมายเพือใหผู้เ้ชียวชาญไดท้าํการประเมินโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน ในรายการประเมิน
ดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความสมเหตุสมผล และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  
เพือใชใ้นการสร้างและพฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการ
วดัและประเมินผลในชนัเรียน 

************************************************************** 

ชือผู้ประเมิน...................................................................................................................... 

คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย   √  ลงในช่องทตีรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทสุีด โดยจาํแนก
เป็น  ระดบั คือ  

 5  หมายถึง โปรแกรมมีความผลดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความ
สมเหตุสมผล และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  ในระดบัมากทีสุด  

   หมายถึงโปรแกรมมีความผลดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความ
สมเหตุสมผล และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  ในระดบัมาก 

  หมายถึงโปรแกรมมีความผลดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความ
สมเหตุสมผล และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  ในระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึงโปรแกรมมีความผลดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความ
สมเหตุสมผล และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  ในระดบันอ้ย 

   หมายถึงโปรแกรมมีความผลดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความ
สมเหตุสมผล และดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ  ในระดบันอ้ยทีสุด 
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รายงานการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

     

ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)      

. โปรแกรมช่วยใหค้รูกาํหนดแนวทางในการีวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดัของ
หลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

     

. โปรมแกรมช่วยใหค้รูทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

. โปรแกรมช่วยใหค้รูตรวจสอบผลการสอนของตนเอง
เพือใหไ้ดส้ารสนเทศทีเป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองดา้น
การจดัเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

     

.  โปรแกรมตอบสนองความตอ้งการของครู       

. โปรแกรมทาํใหเ้กิดการพฒันาการเรียนการสอนการวดัและ
การประเมินผลในชนัเรียนและพฒันานกัเรียน 

     

ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards)      

6. โปรแกรมสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน และเป็นทียอมรับของครู 

     

. ครูสามารถดาํเนินงานตามโปรแกรมและสามารถ
ปรับเปลียนใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทได ้

     

. โปรแกรมสามารถนาํไปขยายผลไปยงัครูในระดบัชนัอืน ใน
การ วดัและประเมินผลในชนัเรียนได ้

     

. ผลทีไดจ้ากโปรแกรมมีความคุม้ค่าต่อครูและนกัเรียน      

. โปรแกรมมีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติัของครูผูส้อน 
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รายงานการประเมิน 

 

ระดับการประเมิน 

     

ด้านความสมเหตุสมผล (Propriety Standards)      

. ความเหมาะสมของโปรแกรมกบับริบทของสถานศึกษา      

. ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษา
ปีที และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ)ชนัประถมศึกษาปีที  

        

. ความเหมาะสมสาํหรับครูในการนาํมาพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปี
ที และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)
ชนัประถมศึกษาปีที  

     

. ความสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 

     

ด้านความถูกต้องแม่นยาํ (Accuracy Standards)      

15. เอกสารทีใชใ้นโปรแกรมมีความชดัเจนและครอบคลุม      

. มีการอธิบายกระบวนการพฒันาครูในโปรแกรมอยา่ง
ชดัเจน 

     

. ผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินการในชนัเรียนจาก
เครืองมือทีกาํหนดในโปรแกรม มีความถูกตอ้งเชือถือได ้

     

. ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ช่วยใหค้รูมีการ
ปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผลในโปรแกรมใหมี้มี
ความชดัเจน เป็นทียอมรับ และสามารถใชป้ระเมินไดอ้ยา่ง
ยติุธรรม 

     

. ผลจากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ช่วยใหค้รูและ
นกัเรียนมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองไดต้รงเป้าหมาย 

     

. เครืองมือต่างๆ ทีใชใ้นโปรแกรมมีความชดัเจนและ
ครอบคลุม 
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(ตัวอย่าง) 

แบบทดสอบสมรรถนะครู ก่อน – หลงั การอบรม 

ตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมนิผลในชันเรียน 
 

คําสัง  จงกาเครืองหมาย (  x  ) ในข้อถูกต้องทสุีด 

 

.  เป้าหมายของการจดัการศึกษาทีแทจ้ริง ไดแ้ก่ขอ้ใด  

 ก. การพฒันาดา้นสติปัญญา  

 ข. การพฒันาดา้นอารมณ์และ 
             ความรู้สึก  

 ค. การพฒันาดา้นการปฏิบติั  

 ง. ถูกทุกขอ้  

 

2. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นพุทธิพิสัย  

 ก. ความรู้  

 ข. ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  

 ค. การปฏิบติั  

 ง. ปฏิสัมพนัธ์  

 

3. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นจิตพิสัย  

 ก. ความรู้  

 ข. ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  

 ค. การปฏิบติั  

 ง. ปฏิสัมพนัธ์  
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4. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นทกัษะพิสัย  

 ก. ความรู้  

 ข. ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  

 ค. การปฏิบติั  

 ง. ปฏิสัมพนัธ์  

 

5. เป็นการประเมินผูเ้รียนทุกคนในปลายปีของแต่ละช่วงชนั  

 ก. การประเมินผลระดบัชนัเรียน  

 ข. การประเมินผลระดบัสถานศึกษา  
 ค. การประเมินคุณภาพระดบัชาติ  

 ง. การประเมินระดบัเขตพืนที  
            การศึกษา 

 

6. มุ่งคน้หาคาํตอบเกียวกบัความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในดา้น ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม 
พฤติกรรมการเรียน  

 ก. การประเมินผลระดบัชนัเรียน  

 ข. การประเมินผลระดบัสถานศึกษา  
 ค. การประเมินคุณภาพระดบัชาติ  

 ง. การประเมินระดบัเขตพืนที 
             การศึกษา  

 

7. เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ปลายปีและช่วงชนัเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และใชผ้ลการประเมินประกอบการพิจารณาตดัสินเลือนช่วงชนั  

 ก. การประเมินผลระดบัชนัเรียน  

 ข. การประเมินผลระดบัสถานศึกษา  
 ค. การประเมินคุณภาพระดบัชาติ  

 ง. การประเมินระดบัเขตพืนที 
             การศึกษา  
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8. กระบวนการวดัผลและสังเกตผลอยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งประเมินจากผลงานทีปฏิบติัจริงมากกวา่
ประเมินจากผลการทดสอบ  

 ก. การประเมินผลรวม (Summative  

              Evaluation)  

 ข. การประเมินตามสภาพจริง  
             (Authentic  Assessment)  

 ค. การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน  
             (Portfolio Assessment)  

 ง. การประเมินโดยใชก้ระบวนการสังเกต และรวบรวมขอ้มูลในการ 
             วดัอยา่งต่อเนือง 

 

9. มีจุดมุ่งหมายเพือสาํรวจและวเิคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนในเบืองตน้ สาํหรับนาํไปพิจารณา
ประกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียน  

 ก. การประเมินผลก่อนเรียน  

 ข. การประเมินผลระหวา่งเรียน  

 ค. การประเมินผลหลงัเรียน  

 ง. การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมงาน  

 

10. ขอ้ใดสอดคลอ้งกบัการประเมินความพร้อมและพืนฐานของผูเ้รียน  

 ก. เป็นการตรวจสอบความรู้ ทกัษะและความพร้อมต่าง ๆ ของผูเ้รียน  

 ข. การประเมินผูเ้รียนในเรืองทีจะทาํการสอนเพือตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมี 
             ความรู้และทกัษะในเรืองทีจะเรียน มากนอ้ยเพียงใด  

  ค. การสนทนา พบปะพดูคุยกบัผูเ้รียนแต่ละคน  

 ง. การประเมินสภาพจริงจากกิจกรรมทีผูเ้รียนไดป้ฏิบติั  
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แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน  

คําชีแจง  

 แบบประเมินชุดนี มีวตัถุประสงค์เพือประเมินความคิดเห็นผูเ้ข้าร่วมการพฒันาตาม
โปรแกรมทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพืนฐานด้านการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนแต่ละรายการประกอบดว้ย  ดา้นเนือหา  ดา้นกระบวนการ  ดา้นสิงอาํนวย
ความสะดวก และ ด้านประโยชน์ทีได้จากโปรแกรม  โดยกา ( / ) ลงในช่องว่างทีตรงกบัความ
คิดเห็นของท่าน 

5    หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนในระดบัมากทีสุด 

                  หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนในระดบัมาก      
                    หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนในระดบัปานกลาง         
                   หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนในระดบันอ้ย     
                   หมายถึง ท่านเห็นดว้ยกบัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษา 

ขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนในระดบันอ้ยทีสุด 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือหา      

1 วตัถุประสงคข์องโปรแกรมการตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านในการประเมินในชนัเรียน 

     

2 กิจกรรมการพฒันาคลอบคลุมวตัถุประสงคข์อง
โปรแกรม 

     

3 ตวัอยา่งเครืองมือวดัผลมีความสาํคญัและจาํเป็น
ต่อการปฏิบติังานของครู 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือหา (ต่อ)      

4 เครืองมือการวดัและประเมินผลในชนัเรียนให้
แนวทางการนาํไปประยกุตช์นัได ้

     

5 โปรแกรมการพฒันาสร้างความคิดสร้างสรรคใ์น
การวดัและประเมินในชนัเรียน 

     

ด้านกระบวนการ      

6 ความชดัเจนของกิจกรรมของโปรแกรมพฒันา      

7 ปัจจยัป้อนของกิจกรมเหมาะสมและเป็นไปได ้      

8 ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมของ 
โปรแกรมพฒันาเพียงพอในการศึกษาและ          
ฝึกปฏิบติั 

     

9 กิจกรรมและเนือหาการวดัและการประเมินของ
โปรแกรมพฒันาเป็นระบบและต่อเนืองง่ายต่อ
การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

     

10 ผูด้าํเนินการมีการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
เห็นความสาํคญัของโปรแกรม 

     

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก      

 เอกสารประกอบการพฒันามีเพียงพอในการให้
แนวคิดการประเมินในชนัเรียน 

     

 เทคโนโลยทีีนาํมาใชป้ระกอบการพฒันาง่ายต่อ
การนาํไปใช ้

     

 ค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความคุม้ค่า      

 บรรยากาศในการพฒันาเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้
ของกลุ่ม 

     

 การพฒันาวชิาชีพเป็นไปไดด้ว้ยเครือข่ายสือสาร
ออนไลน์ 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ทไีด้จากโปรแกรม      

 การพฒันาสมรรถนะครูตามมาตรฐานคุรุสภาขอ้
ที   ดา้นการวดัและประเมินผล 

     

 พฒันาความรู้ความสามารถในการประเมินในชนั
เรียน 

     

 เพิมประสิทธิภาพในการแสวงหาและเรียนรู้ดา้น
การวดัและประเมินผล 

     

 โอกาสและความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพือการ
พฒันาวชิาชีพ 

     

 ไดคิ้ดและเห็นช่องทางในการเรียนรู้เพือ
ตอบสนองการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดว้ยตนเอง 

     

 

ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินทกัษะความสามารถดา้นการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

ระหวา่งการอบรมพฒันา  และระหวา่งการนิเทศติดตาม 
ชือครู............................................................................โรงเรียน....................................................... 
สอนชนั.........................................................................วชิา............................................................. 

คําชีแจง  แบบประเมินทกัษะความสามารถดา้นการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและ
ประเมินผลนี ใชส้าํหรับใหผู้ป้ระเมินดาํเนินการประเมินทกัษะความสามารถดา้นการสร้างและ
พฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน  โดยมีรายละเอียดในการประเมินชินงานทีเป็น  
เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน   ประเภท คือ 

 ประเภทที    เครืองมือประเภทแบบทดสอบผลสัมฤทธิ    คะแนนเตม็    คะแนน 
 ประเภทที    เครืองมือประเภทประเมินทกัษะ                   คะแนนเตม็    คะแนน 
 ประเภทที   เครืองมือประเมินคุณลกัษณะ                         คะแนนเตม็    คะแนน 
 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพือประเมินทกัษะความสามารถดา้นการสร้างและพฒันา

เครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน ทงั   3   ประเภท ดงันี 

           1.  ทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ    คะแนน 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  และการแปลความหมายคะแนน  ดงันี                                             
                  1.1  เกณฑก์ารให้คะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิแบ่งเป็น    ระดบั  ดงันี 

 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน   ขอ้ –  ขอ้ ได ้  คะแนน
 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน   ขอ้ –  ขอ้ ได ้  คะแนน
 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน    ขอ้ –  ขอ้ ได ้  คะแนน 

 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน    ขอ้ –   ขอ้   ได ้  คะแนน 

 สามารถสร้างไดถู้กตอ้งตรงตามมาตรฐาน ตวัชีวดั  จาํนวน    ขอ้ –  ขอ้    ได ้  คะแนน                       
                .   การแปลความหมายคะแนนการแปลความหมายคะแนนทกัษะการสร้างและพฒันา
เครืองมือประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิแบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัน้อย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 
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 2. ทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมินทักษะทางภาษา   5  คะแนน 

 

                     2.1  เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมินทกัษะ
ภาษา แบ่งเป็น    ระดบั  ดงันี 

 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบทงัดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดครบทุกตวัชีวดั                      ได ้      คะแนน 
  สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบดา้นการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่ครบ -  ตวัชีวดั           ได ้      คะแนน 
 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบดา้นการฟัง การพดู การอ่าน 

การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่ครบ -  ตวัชีวดั           ได ้      คะแนน 
 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง การพดู การอ่าน 

การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่ครบ -   ตวัชีวดั          ได ้      คะแนน 
 สามารถสร้างไดค้รอบคลุมการวดัทกัษะทางภาษาครบทงัการฟัง การพดู การอ่าน 

 การเขียน ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานตวัชีวดักาํหนดแต่ไม่  ตวัชีวดั ขึนไป         ได ้      คะแนน   

 ถา้ไม่สร้างเลยได ้  คะแนน 

 

                .   การแปลความหมายคะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมิน
ทกัษะ  แบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 
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3.  ทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมินคุณลกัษณะ   คะแนน 

                   3.1  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

                          เกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเภทประเมิน
คุณลกัษณะ(เจตคติ)  โดยกาํหนดใหส้ร้างแบบวดัแบบวดัเจตคติตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert’s scale)  

แบ่งเป็น    ระดบั  ดงันี 

 

 สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน เขา้ใจง่าย ครอบคลุมต่อเป้าเจตคติทีตอ้งการวดั 
แสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เท็จจริง มีทิศทางทงัทางบวกและทางลบเท่า ๆ กนั และชีชดัประเด็นเดียว   
ได ้  คะแนน 
  สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน เขา้ใจง่าย ครอบคลุมต่อเป้าเจตคติทีตอ้งการวดั 
แสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เท็จจริง แต่มีทิศทางในทางบวกหรือทางลบดา้นใดดา้นหนึง ชีชดัประเด็น
เดียว   ได ้  คะแนน 

 สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน เขา้ใจง่าย ครอบคลุมต่อเป้าเจตคติทีตอ้งการวดั 
แสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เท็จจริง แต่มีทิศทางในทางบวกหรือทางลบเพียงดา้นเดียว และ ชีชดั
ประเด็นเดียว   ได ้  คะแนน 

 สามารถเขียนขอ้ความได ้สมบูรณ์ ชดัเจน เขา้ใจง่าย แต่ไม่ครอบคลุมต่อเป้าเจตคติที
ตอ้งการวดั แสดงความรู้สึกไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง แต่มีทิศทางทงัทางบวกและทางลบเท่า ๆ กนั และ ชีชดั
ประเด็นเดียว   ได ้  คะแนน 
 สามารถเขียนขอ้ความได ้ไม่สมบูรณ์ ชดัเจน เขา้ใจยากและไม่ครอบคลุมต่อเป้าเจตคติที
ตอ้งการวดั แสดงความรู้สึกเป็นขอ้เท็จจริง มีทิศทางทงัทางบวกหรือทางลบดา้น และ ชีชดัหลาย
ประเด็น   ได ้  คะแนน 

 
                 .   การแปลความหมายคะแนนการสร้างและพฒันาเครืองมือประเภทประเมิน
คุณลกัษณะ    แบ่งเป็น   ระดบั  ดงันี 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  .  – .  หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  .  – .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองระดบันอ้ยทีสุด 
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 โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงันีคือ 

        ค่าเฉลีย    นอ้ยกวา่  .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือทงัสาม
ดา้นอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

       ค่าเฉลีย   .  – .    หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือทงัสามดา้น
อยูใ่นระดบัพอใช ้

        ค่าเฉลีย  . - .   หมายถึง  มีทกัษะในการสร้างและพฒันาเครืองมือทงัสามดา้นอยู่
ในระดบัดี 

ผลการประเมินทกัษะความสามารถด้านการสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล

ในชันเรียน 

 
ประเภทเครืองมือ

วดัและ

ประเมินผลในชัน

เรียนทเีป็นครู

สร้างและพฒันา 

คะแนนทไีด้

ประเภทละ 

  คะแนน 

แปลความหมาย 

คะแนนทกัษะ

ความสามารถด้าน

การสร้างและ

พฒันาเครืองมือ 

คะแนนรวมการ

ประเมินเครืองมือ

ทงั  ประเภท 

รวมเป็น  

 คะแนน 

ทกัษะในการ

สร้างและ

พฒันา

เครืองมืออยู่ใน

ระดับ 

.แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ 

   

 

 

………………… 

           

            ดี 

 

           พอใช ้

 

          ปรับปรุง   

 

.แบบประเมิน
ทกัษะ 

  

.แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 

  

 

(ลงชือ).........................................................ผูป้ระเมิน 

(................................................................) 
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แบบประเมินตนเองของครูด้านความสามารถในการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

**************** 

คําชีแจง   
  แบบประเมินตนเองของครู ฉบบันี จดัทาํขึนเพือใหค้รูทีเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียนทาํการ
ประเมินตนเองเกียวกบัความสามารถ การวดัและประเมินผลในชนัเรียน โดยมีทงัหมด            
   ตอน  คือ 

 

ตอนท ี   ข้อมูลทวัไป  

1.1.  ชือ.................................................................โรงเรียน.......................................... 
 .     กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ชนั............................................ 
 

ตอนท ี    แบบประเมินตนเองเกยีวกบัการจัดการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลในชันเรียน 

โดยให้ท่าน กาเครืองหมาย ( / )ลงในช่องทีท่านประเมิน  
                เกณฑ์การให้คะแนน      

  5   หมายถึง ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนได้
ในระดบัมากทีสุด       
                       หมายถึง ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนไดใ้น
ระดบั มาก      
                       หมายถึง ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนไดใ้น
ระดบัปานกลาง       
                        หมายถึง ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนไดใ้น
ระดบันอ้ย           
           หมายถึง ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถวดัและประเมินผลนกัเรียนไดใ้น 

ระดบันอ้ยทีสุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 พฒันาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ย
เครืองมือและวธีิการทีเหมาะสม 

     

2 จดัทาํขอ้มูลสาระสนเทศเกียวกบัการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใช้
ในการตดัสินใจ แกไ้ข ปัญหาและพฒันาการเรียน
การสอน 

     

3 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีคลอบคลุม
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตวัชีวดั 

     

4 ความสามารถในการประเมินเพือวนิิจฉยัเกียวกบั
ระดบัการเรียนรู้ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้และ
โอกาสการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     

5 มีทกัษะการวเิคราะห์  การแปลผล การรายงานผล
และการนาํเสนอแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุงและ
พฒันาผูเ้รียน 

     

ตอนท ี    แบบแสดงความคิดเห็นเพมิเติม 

              . .  ความคิดเห็นเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจของตนเองดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน
................................................................................................................................................................................... 
 3.2 ความคดิเห็นเกยีวกบัความสามารถของตนเองในการสร้างและพฒันาเครืองมอืวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน...................................................................................................................................................................... 
 .   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการดาํเนินการพฒันาครูตามโปรแกรมการพฒันา
สมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 - การดาํเนินการอบรมพฒันาตามโปรแกรม............................................................................................ 
                - การติดตามนิเทศติดตาม....................................................................................................................... 

 

 (ลงชือ)...................................ผูป้ระเมิน                                              
   (...........................................................) 
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แบบบันทกึปัญหาอุปสรรคทีพบในการดําเนินการสร้างและพฒันา 

โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐานด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

************* 

ระหวา่งการเตรียมการ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ระหวา่งการดาํเนินการอบรมพฒันาตามโปรแกรม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

ระหวา่งการนิเทศติดตาม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

ระหวา่งการปรับปรุงโปรแกรม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

(ลงชือ)...........................................ผูบ้นัทึก 

(.......................................................) 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างคู่มือโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐานด้านการวดัและ

ประเมินผลในชันเรียน 
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คาํนํา 

 การประเมินผลในชนัเรียน  เป็นการประเมินผลทีครูผูส้อนเป็นผูด้าํเนินการโดยทาํควบคู่
ไปกบักระบวนการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายวา่  ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้หรือไม่  เพียงใด จาก
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนนั ๆ  รูปแบบการวดัและประเมินผลในชนัเรียนทีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถวดัไดต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียนอนัจะนาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนหรือ
ตดัสินผลการเรียนทีถูกตอ้งและมีคุณภาพ  ซึงผูที้มีบทบาทสําคญัอยา่งยิงในการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน ก็คือ “ครู”    

ดว้ยเหตุนี ผูพ้ฒันาซึงเป็นนกัศึกษาปริญญาเอก กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ   สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน   ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จึง
ไดพ้ฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นการวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน (Teacher  Development : A development of program for  Basic  Education Teacher’s 

Competencies  on Classroom  Assessment)  โดยแบ่งขอบข่ายการพฒันาครูตามโปรแกรมออกเป็น 
3  ส่วน  คือ  ส่วนที 1  ครูเขา้รับการพฒันาตามโปรแกรมโดยมีสาระการพฒันาเป็นกิจกรรมการ
อบรมพฒันา แบ่งเป็น หน่วยการพฒันา 4 หน่วยคือ หน่วยที 1  รู้เรืองเกียวกบัมาตรฐานทีเกียวขอ้ง
กบัการวดัและประเมินผล (Standard : S)   หน่วยที 2 รู้ชดัรู้จริงเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
กบัโครงสร้างการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (Structure: S)  หน่วยที 3  รู้ลึกเรืองการสร้าง
เครืองมือวดัและประเมิน (Tools :T)   หน่วยที 4  รู้ใชเ้ครืองมือในการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
(Measurement : M)   โดยผา่นกระบวนการนิเทศกาํกบัติดตาม (Monitoring: M)   ส่วนที 2  ครูนาํ
ผลทีไดจ้ากการเขา้ร่วมตามโปรแกรมไปใชใ้นห้องเรียน  ส่วนที 3  ผูพ้ฒันาโปรแกรมเป็นผูป้รึกษา
ช่วยเหลือแนะนาํและกาํกบัติดตามโดยใชก้ระบวนการตามหน่วยที 4 

 ผูพ้ฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการพฒันาโปรแกรม  ผูร่้วมเป็นวทิยากร 
และหวงัเป็นอยา่งยงิวา่โปรแกรมนีจะเป็นประโยชน์สาํหรับครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานทีจะ
นาํไปขยายผลในวงกวา้งต่อไป 

นาง ธนานนัต ์ ดียงิ                            
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน                            

บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมาของโปรแกรม 

 สาระสําคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิมเติม 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 วา่ดว้ยแนวการจดัการศึกษา มาตรา 26 ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดย
พิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและ
รูปแบบการศึกษา  การประเมินทีดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน (assessment for 

learning) เป็นนวตักรรมด้านวิธีวิทยาทางการประเมินหนึงทีช่วยส่งเสริมให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาบรรลุเป้าหมายสําคญั คือ การประเมินเพือช่วยเหลือนกัเรียนและครูตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยการดาํเนินการประเมินเพือช่วยเหลือนักเรียนและครูที
เหมาะสมกบัระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลนนัควรมีการพฒันาควบคู่ไปกบั
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาในรูปแบบนนั ๆ ซึงการประเมินใน
ลกัษณะนี มีหลายรูปแบบทงัในรูปของการประเมินยอ่ย (formative assessment) ทีมีทงัการประเมิน
แบบนาทีต่อนาที (minute-by-minute assessment) หรือการประเมินแบบวนัต่อวนั (day-by-day 

assessment) หรือจะเป็นการประเมินทีแบ่งเป็นช่วง ๆ (interim assessment) หน่วยงานหรือองคก์รที
รับผิดชอบทังในส่วนของการประเมิน หลักสูตรและการสอนและส่วนอืน ๆ ทีเกียวข้องใน
ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน รวมทงัสถาบนัการศึกษาทีมีหน้าทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ตอ้งมีบทบาทสําคญัในการพฒันาและส่งเสริมให้มีระบบการเรียนการสอนทีควบคู่ไปกับการ
ประเมิน มีการวิจยัและพฒันาระบบทีจะนาํการประเมินเขา้ไปส่งเสริมสนับสนุน (support) การ
จดัการเรียนการสอนและนําไปสู่การปฏิบติัจริงในระดบัห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัเพือ
พฒันาผูเ้รียนและครูใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 จากสาระสาํคญัในการประเมินการเรียนรู้ดงักล่าวนีและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552 – 2561)  ของกระทรวงศึกษาธิการทีมุ่งเนน้ให้เกิดการเปลียนแปลงใน
การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ครูยุคใหม่ สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  และระบบบริหาร
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จดัการใหม่  ตอ้งอาศยัการดาํเนินการพฒันาในกระบวนการต่าง ๆ ทีเชือมโยงกนัทงักระบวนการ
ดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล   โดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั
พนืฐาน ไดท้บทวนและพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 พร้อมทงั
ไดจ้ดัทาํสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในแต่ละระดบัชนั เพือให้
เขตพืนทีการศึกษา หน่วยงานระดบัทอ้งถินและสถานศึกษาทีจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ไดน้าํไปใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  
2551 : คาํนาํ) การทีคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาระการเรียนรู้เป็นผูเ้ขียนมาตรฐานของแต่ละ
สาระการเรียนรู้ ทําให้เชือมันได้ถึงความถูกต้องและครอบคลุมของเนือหาวิชา มาตรฐานมี
ความสําคญัอย่างยิงในชันเรียน ซึงจะส่งผลต่อการเปลียนแปลงไปสู่สิงทีคาดหวงัได้มากทีสุด 
สถานศึกษาทีได้นําสาระและมาตรฐานไปจัดทาํเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทีได้กาํหนดไว  ้มาตรฐานเป็นตวักระตุ้นการสอนทีประสบผลทีดีทีสุดสําหรับครูทีมี
ความสามารถสูงสุด  

 ในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทีพฒันามาจากหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน โดยกาํหนดเป็นสาระ มาตรฐานและตวัชีวดั ช่วยใหค้รูสามารถใชแ้นวทางการ
ประเมินทีดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนทีเราเรียกวา่ “ การวดัและประเมินผลใน
ชันเรียน ” ซึงเป็นนวตักรรมหนึงในด้านวิธีวิทยาทางการประเมินทีช่วยส่งเสริมให้คุณภาพ
การศึกษาบรรลุเป้าหมายสําคญั  การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเป็นการประเมินโดยตรง
จากผลผลิตของหลกัสูตร มุ่งประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน(Student Performance Assessment) 

ไม่ได้เป็นการประเมินเพียงการตอบคาํถามจากขอ้คาํถามแบบเลือกตอบเท่านัน จากคาํถามทีว่า 
“ทาํไมไม่ใช้ขอ้สอบกลาง ซึงมีมาตรฐาน มีความเทียงตรง(Validity)”  จากคาํถามดงักล่าวนีเมือ
พิจารณาเฉพาะความเทียงตรงซึงขึนอยู่กบัสถานการณ์ จะพบว่าขอ้สอบกลางทีมีอยู่ไม่สอดคลอ้ง
หลกัสูตรสถานศึกษา แลว้จะถือวา่เทียงตรง(Valid)ไดอ้ยา่งไร (Moss, 1992; Good & Savia, 1988) 

การวดัผลตามหลกัสูตร (Deno, 1985; Fuchs, Deno, & Mirkin, 1984), การวดัผลอยา่ง
ต่อเนืองตามหลกัสูตร (Cohen & Spruill, 1990), การประเมินตามหลกัสูตรแบบอิงเกณฑ์ (Idol, 

Nevin, & Paolucci-Whitcomb, 1986) และการประเมินอยา่งต่อเนือง(pasigna, 1993) การวดัและการ
ประเมินการเรียนรู้ทีกล่าวมานีมีความแตกต่างกันเพียงชือแต่กล่าวถึงสาระเดียวกันคือ การ
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ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment; CBA) บางแนวคิดมุ่งการ
ประเมินกระบวนการ (e.g., Deno, 1985)  บางแนวคิดรวมการประเมินและการเรียนการสอนไป
พร้อมกนั (Gickling & Havertape, 1982; Pasigna, 1993). การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรมี
จุดเด่นทีบอกถึงภาระงานใดทีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถตามทีหลกัสูตรกาํหนด การ
เลือกภาระงาน และกระบวนการใชค้ะแนนมาตรฐาน และการบริหาร ใชก้ารประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรอยา่งไรนนัก็แลว้แต่สถานการณ์ อาจใชข้อ้มูลทีไดจ้ากการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรใหโ้ปรไฟลข์องผูเ้รียนได้ทงัในระดบัรายบุคคล ระดบัชนัเรียน ระดบัสถานศึกษาและเขต
พืนทีการศึกษา นอกจากนีขอ้มูลจากการประเมินตามหลกัสูตรสามารถใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ        
( norm-referenced manner) ทีใชเ้ปรียบเทียบคะแนนของผูเ้รียนรายบุคคลมา (Shinn, 1988) หรือใช้
เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ  (criterion-referenced manner) ความสามารถของผูเ้รียน อนัเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอนทีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของผูเ้รียน (Shinn & Good, 1992). 

การประเมินเพือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน (Improve student  learning)นนั ครูตอ้ง
กระทาํอยา่งต่อเนืองทงัก่อน ระหวา่งและหลงัเสร็จสินการจดัการเรียนรู้นนัหมายความวา่ครูควรให้
ความสําคญักบัการประเมินในชันเรียนเพือปรับปรุงการเรียน  ตลอดจนเป้าหมายสําคญัของการ
เรียนตามหลกัสูตรอิงมาตรฐานก็คือมาตรฐานและตวัชีวดัทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรซึงครูตอ้งมีการ
วดัและประเมินผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนบรรลุตามตวัชีวดัหรือมาตรฐานหรือไม่   แต่จากการศึกษา  เอกสาร 
งานวิจัยและการสัมภาษณ์ สอบถามครูพบว่า ครูมีความต้องการทีจะพัฒนาตนเองเกียวกับ
สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซึงมีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
รวมทงัสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลก็เป็นส่วนหนึงในสมรรถนะครูดา้นสมรรถนะประจาํ
สายงานอีกดว้ย 

 ดงันนัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นวดัและประเมินผล
ในชนัเรียนทีผูพ้ฒันาไดพ้ฒันาขึนนี จึงเป็นส่วนสําคญัทีจะพฒันา  ส่งเสริม  ให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ
ครูใหมี้สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินในชนัเรียนเพือใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนได ้บรรลุมาตรฐาน
หลกัสูตรอนัจะนาํไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 สาํหรับองคป์ระกอบของโปรแกรมการพฒันาสรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้น
การวดัและประเมินนี จดัทาํขึนโดยมีเนือหาสาระตามมาตรฐานที 5 การวดัและประเมินผล
การศึกษา และนาํเสนอตามองคป์ระกอบของหลกัสูตรฝึกอบรม  6  องคป์ระกอบคือ  1) หลกัการ
ของโปรแกรม   2)  จุดหมายของโปรแกรม     3)  สรรถนะทีตอ้งการให้เกิดขึนตามจุดหมายของ
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โปรแกรม  4)  สาระทีใชใ้นการพฒันา      5)  กิจกรรมการพฒันา      6) แนวทางการวดัและ
ประเมินผล 

 ดงัมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี  คือ 

หลกัการของโปรแกรม 

 โปรแกรมการพฒันาสรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียน เป็นโปรแกรมทีใชใ้นการพฒันาครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานใหมี้สมรรถนะดา้นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ ซึงในการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรนนั การตดัสินใจเกียวกบั
การสอนขึนอยูก่บัสารสนเทศทีไดจ้ากการประเมินความสามารถของผูเ้รียนทีระบุไวใ้นหลกัสูตร 
เป้าหมายแรก คือ แนวทางในกระบวนการตดัสินใจเกียวกบัการเรียนการสอน(Blankenship, 985; 

Graden, Zins & Curtis, 1988; Marson & Magnusson, 1985) ทงันีเพือใหก้ารเรียนการสอน
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเพือเพิมโอกาสทีจะประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้  

จุดหมายของโปรแกรม 

 1.  เพือใหค้รูมีความรู้เกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู การวดัและประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment :CBA) 

 2.  เพือใหค้รูมีความสามารถในการวดัผลตามหลกัสูตร(Curriculum Based Measurement) 

การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบเครืองมือการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 

สมรรถนะทต้ีองการให้เกดิขึนตามจุดหมายของโปรแกรม 

  1.  ด้านความรู้  มีความรู้ การวดัและประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based 

Assessment :CBA) มีตวัชีวดั 2 ตวัชีวดั คือ 

    .1. มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ เทคนิค หรือวิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริงทีเนน้การติดตามความกา้วหนา้ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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     1.1. มีความรู้ความเข้าใจทีจะพัฒนาเครืองมือวัดผลและประเมินผลให้
ครอบคลุมพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ รวมถึง
โอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

      2.  ด้านการปฏิบัติ    ในการวดัผลตามหลกัสูตร(Curriculum Based Measurement) 

สามารถสร้างและเลือกใชเ้ครืองมือวดัผลและประเมินผลทีมีคุณภาพไดต้รงตามความตอ้งการ   มี
ตวัชีวดั  2  ตวัชีวดั คือ 

    2.1 สามารถสร้างเครืองมือทีพฒันาการวดัผลและประเมินผลในชนัเรียนได ้ 

    2.2 สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศทีเป็นปัจจุบนัเพือนาํไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

  3.  ด้านความสามารถ    มีทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ  มีตวัชีวดั  
3  ตวัชีวดั คือ 

    3.1 ทกัษะการวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ตามตวัชีวดัสําหรับผูเ้รียน ทีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้ทีครอบคลุมด้าน พุทธพิสัย 
ทกัษะพิสัย  และ จิตพิสัย และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     3.2 ความสามารถในการประเมินเพือวนิิจฉยัระดบัการเรียนรู้และความกา้วหนา้
ของการเรียนรู้  

          3.3 มีทกัษะการวิเคราะห์ การแปลผล การรายงานผล และการนาํเสนอแนว
ทางแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาผูเ้รียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

สาระทใีช้ในการพฒันา       

 โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผล
ชนัเรียน  มีโครงสร้างเนือหา จาํนวน 4  หน่วย คือ 

หน่วยที 1  มาตรฐาน(Standard : S) ทีเกียวข้องกับการวัดและประเมินผล โดยมีสาระที
พฒันาครู จาํนวน 3  สาระ คือ 
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1.1  มาตรฐานวชิาชีพครู ของคุรุสภา  มาตรฐานที 5 การวดัและประเมินผล 

1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดัและประเมินผล                                          

1.3 หลกัการ แนวคิด และการออกแบบการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรอิงมาตรฐาน       
 หน่วยท ี2 โครงสร้าง(Structure : S)ผลการเรียนรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มี
สาระทีใชพ้ฒันาครู จาํนวน  2  สาระ  คือ 

  2.1  โครงสร้างการสังเกตผลการเรียนรู้ (The  Structure  of  the  Observed  

Learning  Outcome)                                                                                  
  2.2  การออกแบบการประเมินผลและการออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนตามมาตรฐานตวัชีวดัทีตามหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พนืฐาน          

 หน่วยที 3  รู้ลึกเรืองการสร้างเครืองมือวัดและประเมิน (Tools :T)     มีสาระทีใชใ้นการ
พฒันา  2 สาระ  คือ            

  3.1  การสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียน                    
  3.2  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 หน่วยที 4  รู้ใช้เครืองมือในการวดัและประเมินผล (Measurements : M)                        

โดยมีกระบวนการพฒันาวชิาชีพครูด้วยการนิเทศกาํกบัติดตาม (Monitoring : M)  มีสาระในการ
พฒันา 2  สาระ คือ 

  4.1  การนาํเครืองมือวดัและประเมินผลทีพฒันาจากหน่วยที 3 ไปใชว้ดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

4.2  แลกเปลียนเรียนรู้การใชเ้ครืองมือวดัผล โดยผา่นกระบวนการนิเทศกาํกบั
ติดตาม  2  แนวทางคือ 

  4.2.1  นิเทศโดยตรงแบบกาํกบัติดตาม Monitoring เป็นรายบุคคล           

  4.2.2  นิเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Electronic Supervision :  E-

Supervision) 
 โครงสร้างของสาระทีใชใ้นการฝึกอบรมพฒันา กาํหนดวนัทีใชใ้นการพฒันา         จาํนวน 
3  วนั   ดงันีมีรายละเอียดดงันีคือ 
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วนั เนือหา 
ทฤษฏี 

(ชัวโมง) 

ปฏิบัติ 

(ชัวโมง) 

รวม 

(ชัวโมง) 

วนั
แรก
ของ
การ
อบรม
พฒันา 

ทดสอบ Pre-test 

หน่วยท ี1  มาตรฐาน(Standard : S) ที
เกียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล  
          1.1  สมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู                  

          1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดั
และประเมินผล                                          

          1.3 หลกัการ แนวคิด การวดัและการ
ออกแบบประเมินผลตามหลกัสูตร
(Curriculum Based Assessment) ตวัอยา่งการ
ประเมินตามหลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

30 นาที 
 

 

 

 

30 นาที 
 

 

2 

30 นาที 
 

 

 

 

2ชวัโมง 

30 นาที 

 

3 ชวัโมง 
 

 

วนัที 
สอง
ของ
การ
อบรม
พฒันา 

 

หน่วยท ี2  โครงสร้าง(Structure : S) ผลการ

เรียนรู้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

         2.1  โครงสร้างของการสังเกตผลการ
เรียนรู้ทีไดจ้ากการสังเกต (The  Structure of 

the Observed Learning Outcome)          

 

 

 

1 

 

 

 

30 นาที 

 

 

 

1  ชวัโมง 

30 นาที 
      2.2  การออกแบบการประเมินผลและการ
ออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลในชนั
เรียนตามมาตรฐานตวัชีวดัทีตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน          

หน่วยท ี3 รู้ลกึเรืองการสร้างเครืองมือวดัและ

ประเมิน (Tools :T)      

           3.1  การสร้างและพฒันาเครืองมือวดั
และประเมินผลในชนัเรียน                  

          3.2  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

30 นาที 

 

 

 

 

 

 

30 นาที 

 

30 นาที 

1  

 

 

 

 

 

 

1  

 

1 

1 ชวัโมง 

30 นาที 

 

 

 

 

 

1 ชวัโมง 

30 นาที 

1 ชวัโมง 

30 นาที 



 

303 

 

วนั เนือหา 
ทฤษฏี 

(ชัวโมง) 

ปฏิบัติ 

(ชัวโมง) 

รวม 

(ชัวโมง) 

วนัที
สาม
ของ
การ
อบรม
พฒันา 

หน่วยที 4  รู้ใช้เครืองมือในการวดัและ

ประเมินผลผู้เรียน (Measurement : M)            

โดยมีกระบวนการนิเทศกาํกบัติดตาม 

(Monitoring : M) 

        4.1  วางแผนการนาํเครืองมือวดัและ
ประเมินผลทีพฒันาจากหน่วยที 3 ไปใชว้ดั
และประเมินผลในชนัเรียน 

       4.2  วางแผนแลกเปลียนเรียนรู้ผลการใช้
เครืองมือโดยผา่นกระบวนการนิเทศกาํกบั
ติดตาม 2  แนวทางคือ            
 4.2.1  นิเทศโดยตรงแบบกาํกบั
ติดตาม Monitoring เป็นรายบุคคล          

 4.2.2  นิเทศผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Electronic Supervision :E-

Supervision) 
ทดสอบ Post-test  และประเมินผลการพฒันา 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

30 นาที 
 

30  นาที 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 
 

1 ชวัโมง 

30 นาที 
 

30 นาที 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

30 นาที 
 

1 ชวัโมง 

30 นาที 
 

30 นาที 
รวม 8  ชม. 10  ชม. 18 ชม. 

 

กจิกรรมการพฒันา   

 โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ใชกิ้จกรรมในการพฒันา คือ 

 1.  การบรรยาย    

 2. การอภิปราย 

 3.  การฝึกปฏิบติั 

 4. การแลกเปลียนเรียนรู้โดยการนาํเสนอผลงานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E - Supervision) 
และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัโดยผูนิ้เทศกาํกบัติดตาม (Monitoring) 
 กระบวนการฝึกอบรม  ตามโปรแกรม แบ่งเป็น 4  ขนัตอน คือ 
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 ขนัตอนท ี 1  การค้นหาจุดทีต้องพฒันา   ในรูปของการทดสอบก่อนไดรั้บการฝึกอบรม
ความรู้ และการปฏิบติั เกียวกบัการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 ขนัตอนท ี2  สร้างเสริมสิงใหม่  เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปของการประชุมเชิงปฏิบติั
เกียวกบัการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment : CBA)  เรียนรู้จาก
เอกสารและฟังการบรรยาย  และฝึกปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน รวมทงักิจกรรมกลุ่มมีการอภิปราย
แลกเปลียนเรียนรู้ 

 ขนัตอนท ี3 ฝึกปฏิบัติ  เป็นกระบวนการฝึกอบรมในการรูปการประชุมเชิงปฏิบติัการโดย
เนน้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดป้ฏิบติัจริงในการสร้างเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ 

 ขนัตอนท ี4 นําไปใช้  เป็นกระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบติัการโดย
ใหค้รูนาํเครืองมือวดัและประเมินผลในชนัเรียนไปใชต้ามแนวคิดรูปแบบการขบัเคลือนผลการ
เรียนรู้ (Outcome Driven Model) ในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและร่วมวางแผนการนิเทศและ
นาํผลการวดัและประเมินผลในชนัเรียนไปใชป้รับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ 

 สือ / แหล่งเรียนรู้ในการอบรมพฒันา 

 1. เอกสารการฝึกอบรมพฒันาประกอบดว้ย 

  1.1  โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

  1.2  เอกสารความรู้การฝึกอบรมพฒันา  
  1.3  แบบฝึกปฏิบติักิจกรรรมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

 2. สือการนาํเสนอของวทิยากรประกอบดว้ยโปรแกรมการนาํเสนอ (Power Point) และ
เอกสารประกอบการบรรยาย 

 3.  เครืองมือประเมินผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนั
พนืฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 4.  ชินงาน / งานทีปฏิบติั เครืองมือวดัผล 

 

ระยะเวลาทีใชใ้นการอบรมพฒันา  รวม  18   ชวัโมง                    
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แนวทางการประเมินตามโปรแกรม 

สิงประเมนิ วธีิการ เครืองมอื เกณฑ์ 

1.สมรรถนะครูเกียวกบั
ความรู้ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และมาตรฐานหลกัสูตร 

1.ทดสอบความรู้ก่อน –
หลงัการอบรมพฒันา 
เรืองเกียวกบัหลกัการ
แนวคิดการวดัและ
ประเมินผลตาม
มาตรฐานหลกัสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพครูดา้น
การวดัและประเมินผล 

2. การนาํเสนอผลงาน   
( Presentation)เกียวกบั
การวดัและประเมินผล
ในชนัทีเกิดจากความรู้ที
ไดรั้บจากการพฒันา 

1.  แบบทดสอบความรู้
เกียวกบัการวดัและ
ประเมินผลตาม
มาตรฐานหลกัสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพครูดา้น
การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

2. แบบประเมินผลการ
นาํเสนอผลงาน 

การเปรียบเทียบคะแนน
เฉลียก่อน-หลงัการ

อบรม 

ค่าเฉลียร้อยละ  60 

 

 

 

 

ระดบัดี 

2.  ความสามารถใน
การพฒันาเครืองมือ
วดัผลและมีทกัษะการ
นาํเครืองมือวดัผลไป
ใชใ้นชนัเรียน 

1. ประเมิน
ความสามารถในการ
สร้างและพฒันา
เครืองมือวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

2.นิเทศติดตาม
ประเมินผลการนาํ
เครืองมือวดัและ
ประเมินผลไปใชใ้น
ชนัเรียน 

1. แบบประเมิน
ความสามารถดว้ยการ
ประเมินชินงาน/ภาระ
งาน-เครืองมือวดัผล 

 

 

 

2. แบบนิเทศติดตาม 

ถูกตอ้งและครบถว้น
ตามมาตรฐาน 

 

 

 

การนาํไปใช้
ครอบคลุมสาระ 

มาตรฐานและตวัชีวดั 

3. ความคิดเห็นและ
ความคิดเห็นของครูที
มีต่อโปรแกรม ฯ 

สอบถามความคิดเห็น
และความคิดเห็นทีมี
ต่อโปรแกรมฯ 

1 .แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
2. แบบประเมินความ
คิดเห็น 

เห็นดว้ยมาก 

พึงพอใจระดบัมาก 
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ตาราง  การฝึกอบรมอบรมพฒันาและโครงสร้างสาระเนือหาของกิจกรรมตามโปรแกรม 

วนัที ช่วงเวลา กจิกรรม/เนือหาสาระ รูปแบบ

กจิกรรม 

ระยะเวลา 

1 ช่วงเชา้ ลงทะเบียน /พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ 

ชีแจงการเขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมฯ 
 1 ชวัโมง 

ประเมินผลก่อนการพฒันา (Pre-test) ทดสอบ 30 นาที 
หน่วยท ี1  มาตรฐาน(Standard : S) ที
เกียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล  
          1.1  สมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู                  

          1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดั
และประเมินผล                                 

 

 

 

ทฤษฎี/ปฏิบติั 

ทฤษฎี / ปฏิบติั 

 

 

 

 

    1 ชม. 
    30  นาที 

ช่วงบ่าย           1.3 หลกัการ แนวคิด การวดัและการ
ออกแบบประเมินผลตามหลกัสูตรอิง
มาตรฐาน 

ทฤษฎี / ปฏิบติั   3 ชวัโมง 

2 

 

ช่วงเชา้ หน่วยท ี2  โครงสร้าง(Structure : S) ผลการ

เรียนรู้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

         2.1  โครงสร้างของลกัษณะผลการ
เรียนรู้ทีไดจ้ากการสังเกต (The  Structure of 

the Observed Learning Outcome)      
          2.2  การออกแบบการประเมินผลและ
การออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลใน
ชนัเรียนตามมาตรฐานตวัชีวดัทีตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน          

 

 

 

ทฤษฎี /ปฏิบติั 

 

 

 

3 ชวัโมง 
 

ช่วงบ่าย หน่วยท ี3 รู้ลกึเรืองการสร้างเครืองมือวดัและ

ประเมิน (Tools :T)      

           3.1  การสร้างและพฒันาเครืองมือวดั
และประเมินผลในชนัเรียน                  

          3.2  การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 

 

ทฤษฎี/ปฏิบติั 

 

ทฤษฎี/ปฏิบติั 

 

1 ชวัโมง  

30  นาที 

1 ชวัโมง  

30  นาที 
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วนัที ช่วงเวลา กจิกรรม/เนือหาสาระ รูปแบบ

กจิกรรม 

ระยะเวลา 

3 ช่วงเชา้ หน่วยที 4  รู้ใช้เครืองมือในการวดัและ

ประเมินผลผู้เรียน (Measurement : M)            

โดยมีกระบวนการนิเทศกาํกบัติดตาม 

(Monitoring : M) 

        4.1  วางแผนการนาํเครืองมือวดัและ
ประเมินผลทีพฒันาจากหน่วยที 3 ไปวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

 

 

 

 

ทฤษฎี/ปฏิบติั 

 

 

 

 

1 ชม. 

30  นาที 

ช่วงบ่าย        4.2  วางแผนแลกเปลียนเรียนรู้ผลการใช้
เครืองมือโดยผา่นกระบวนการนิเทศกาํกบั
ติดตาม 2  วธีิทางคือ            
 4.2.1  นิเทศโดยตรงแบบกาํกบั
ติดตาม Monitoring เป็นรายบุคคล          

 4.2.2  นิเทศผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Electronic Supervision :E-

Supervision) 

ทฤษฎี/ปฏิบติั 1 ชม 

30  นาที 

ประเมินผลหลงัการพฒันา (Post-Test) ทดสอบ 

สอบถาม 

ประเมิน 

30 นาที 
ประเมินความคิดเห็นและความคิดเห็นต่อ
โปรแกรม 

  อภิปรายสรุปผลการพฒันา และนดัหมายการ
นิเทศติดตาม 

พิธีปิด 

ชีแจง/แนะนาํ 
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ตอนท ี  2 

แนวทางการดําเนินการฝึกอบรม 

โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมนิผลในชันเรียน 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 

      1.  เพือใหค้รูมีความรู้เกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู การวดัและประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment :CBA) 

                  2.  เพือใหค้รูมีความสามารถในการวดัผลตามหลกัสูตร(Curriculum Based 

Measurement) การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และออกแบบเครืองมือการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน 

 

คําแนะนําการใช้โปรแกรม 

 

 ดาํเนินการอบรมพฒันาตามโปรแกรมโดยผูด้าํเนินการพฒันาโปรแกรมและผูด้าํเนินการ
อบรมพฒันาควรดาํเนินการดงันี 

 1.  ใหผู้ด้าํเนินการอบรมศึกษาเอกสารหลกัสูตร  ไดแ้ก่หลกัการแนวคิดการวดัและ
ประเมินผลตามหลกัสูตร  การวดัและประเมินผลในชนัเรียน  และคู่มือการอบรมพฒันาโดยละเอียด 

 2.  จดัเตรียมประสานงานคณะวทิยากรและร่วมวางแผนเพือกาํหนดเวลาการฝึกอบรม 

 3.  จดัเตรียมสือประกอบการฝึกอบรมตามหน่วยที 1 -4  ตามทีโปรแกรมกาํหนด 

 4. ดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนการพฒันา 

 5.  ประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 

 

 



 

309 

 

 

การดําเนินการฝึกอบรม 

 

 การดาํเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน
ดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน มีขนัตอนในการดาํเนินการอบรมพฒันาแต่ละขนัตอน  
ประกอบดว้ย 

 

ระยะท ี1  การเตรียมการก่อนการอบรมพฒันา 

 เมือศึกษารายละเอียดโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ใหด้าํเนินการ
ดงันี 

 1.  การคดัเลือกครูเขา้อบรมพฒันา โดยกาํหนดเกณฑพ์ิจารณาดงัต่อไปนี 

     1.1  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเป็นผูน้าํทางวชิาการใหค้วามร่วมมือในการนิเทศกาํกบั
ติดตามและครูทีเขา้ร่วมอบรมพฒันาสามารถเขา้ร่วมโครงการไดต้ลอดระยะเวลาในการอบรม
พฒันาตามโปรแกรม  
     1.2  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนัประถมศึกษาปีที 4  และครูผูส้อนสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชนัประถมศึกษาปีที 5 

       1.3  โรงเรียนมีแผนงานหรือปรับเปลียนแผนงานเพือการดาํเนินงานการวดัและประเมิน
ในชนัเรียนและดา้นต่าง  ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 2.   ประชาสัมพนัธ์โปรแกรมการพฒันา โดยมีวธีิการดงันี 

        2.1  ประชาสัมพนัธ์โปรแกรมโดยหนงัสือราชการแจง้โรงเรียนในสังกดัทราบและ
คดัเลือกครูเขา้รับการฝึกอบรม 

       2.2  ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

  

ระยะท ี2  การดําเนินการอบรมพฒันา 

 การฝึกอบรมใชเ้วลาจาํนวน 3 วนั ๆ ละ 6 ชวัโมง รวมจาํนวน  18  ชวัโมง หรืออาจ
ปรับเปลียนเวลาอบรม  2 วนั ๆ ละ 9 ชวัโมง (เชา้ – บ่าย – คาํ) 
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การฝึกอบรม-พฒันาเชิงปฏิบติัการ 
 1. ประชุมชีแจงโปรแกรมการพฒันา วตัถุประสงคก์ารของการฝึกอบรม-พฒันาเชิง
ปฏิบติัการ กระบวนการพฒันา  บทบาทหนา้ทีของผูเ้ขา้รับการพฒันา บทบาทหนา้ทีของผูท้าํหนา้ที
ฝึกอบรม และเอกสารทีใชป้ระกอบการฝึกอบรม-พฒันาเชิงปฏิบติัการ 
 2. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจดา้นการวดัและประเมินผลก่อนดาํเนินการอบรมพฒันา 
 3. tดาํเนินการอบรมพฒันาตามเนือหาสาระตามแผนการอบรมพฒันาหน่วยที 1 – 4 

 4.  ทดสอบหลงัการอบรมพฒันา ดา้นความรู้  ความเขา้ใจ  
 5. พิธีปิดการฝึกอบรม-พฒันาและมอบเกียรติบตัร(เฉพาะผูผ้า่นเงือนไขการฝึกอบรม-
พฒันาเชิงปฏิบติัการ 

 

ระยะท ี3   การนิเทศกาํกบัติดตาม 

 ในการดาํเนินการอบรมพฒันาครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียนนนั เมือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาไดเ้ขา้อบรมพฒันาตามระยะที 2  แลว้นนั 
ผูด้าํเนินการอบรมพฒันาตอ้งดาํเนินการนิเทศกาํกบัติดตาม โดยดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 1.  ร่วมวางแผนการกาํหนดปฏิทินการนิเทศร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมพฒันาตามโปรแกรมใน
ขณะทีอบรมพฒันาในหน่วยที 4  กิจกรรมวางแผนการนิเทศ   
 2.  จดัทาํปฏิทินการนิเทศและแผนการนิเทศติดตาม 

 3.  จดัทาํหนงัสือราชการแจง้โรงเรียนทราบเกียวกบัการนิเทศติดตามตามปฏิทินการนิเทศ 

 4.  ประสานงานติดต่อเกียวกบัการนิเทศติดตามผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 5.  ผูท้าํหนา้ทีนิเทศปฏิบติัการนิเทศติดตามในชนัเรียนของครูผูเ้ขา้ร่วมอบรมพฒันาตาม
กาํหนดระยะเวลาทีกาํหนดในปฏิทินการนิเทศและตามแผนการนิเทศ 

 6.  ผูนิ้เทศใชเ้ครืองมือนิเทศเพือประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน 

 7.  สรุป รายงานผลการนิเทศ 

 

ระยะท ี4   รายงานสรุปผลการพฒันาสมรรถนะครูด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 
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 เมือดาํเนินการอบรมพฒันาครูตามระยะที 2 และนิเทศกาํกบัติดตามในระยะที 3   แลว้ให้
ผูด้าํเนินการอบรมพฒันานาํผลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามเครืองมือมาวเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผลการพฒันาสมรรถนะครู เพือรายงานต่อผูเ้กียวขอ้งและหน่วยงานต่อไป 

กจิกรรมการอบรมพฒันา 

 

 กิจกรรมการอบรมพฒันาเป็นการอบรมพฒันาเชิงปฏิบติัการทีเนน้การพฒันาสมรรถนะครู
ดา้นการวดัและประเมินผล ตามมาตรฐานวชิาชีพครู ของคุรุสภา ภายใตแ้บบจาํลองการขบัเคลือน
ผลการเรียนรู้(Outcome Driven Model) โดยครูใชเ้ทคนิคการวจิยัในชนัเรียน การสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง การเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ  การวิเคราะห์งานและภาระงานการวดัและประเมินการ
เรียนรู้ การปฏิบติังานตามใบงานเป็นรายบุคคล  การสาธิต  การบรรยาย  การฝึกปฏิบติัพฒันา
เครืองมือวดัผลเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่มยอ่ย    การปฏิบติัจริงในสถานศึกษาเนน้
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน(Classroom Assessment)  และการนาํเสนอผลงาน-เครืองมือ
วดัผล 

 

ระยะเวลาทใีช้ในการอบรมพัฒนา 

 

 การเขา้อบรมพฒันา จาํนวน  18  ชวัโมง  (3  วนั) 
 ครูนาํไปปฏิบติัในสถานศึกษาเนน้การวดัและประเมินผลในชนัเรียน(Classroom 

Assessment)   และมีการนิเทศกาํกบัติดตาม ตลอดปีการศึกษา 
 

สือและแหล่งเรียนรู้ 

   
 1. คู่มือโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและ
ประเมินผลในชนัเรียน หน่วยที 1-4 

 2.  ใบความรู้ 

 3.  ใบงาน 

 4.  แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

 5.  เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

 6.  คอมพิวเตอร์ 
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 7. โปรเจค็เตอร์ 

 8.  เครืองเสียงและสือประกอบอืน ๆ 
 

การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 ในการวดัและประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานใชว้ธีิการวดัและประเมินดงันี คือ 
 1.  การสังเกตการปฏิบติักิจกรรม 

 2.  การประเมินการร่วมอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

 4.  การตรวจผลงาน-เครืองมือวดัผล 

 5. การประเมินผลงานและตรวจผลงาน 

 6. การนิเทศติดตาม 

 

เงือนไขของผู้เข้ารับการอบรมพฒันาทมีีสิทธิเข้าร่วมการวดัและประเมินผล 

 

 ผูเ้ขา้ร่วมพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนั
เรียน มีเงือนไขในการวดัและประเมินผลการอบรมพฒันาตามโปรแกรมดงันี  

 1.  มีเวลาเขา้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม
พฒันา 
 2.  ตอ้งเขา้การประเมินในทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานวชิาชีพครูและมาตรฐานหลกัสูตร     ดา้นความสามารถในการสร้างและพฒันา
เครืองมือและมีทกัษะการนาํเครืองมือไปใชใ้นชนัเรียน  ความคิดเห็นของครูทีมีต่อโปรแกรม ฯ   ผู้
เขา้รับการอบรมตอ้งผา่นการประเมินใน 3 ดา้น  ดงันี 

 ดา้นที 1  ความรู้ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพครูและ
มาตรฐานหลกัสูตร  ใชแ้บบวดัทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการวดัและประเมินผล  จาํนวน  30 

ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาตอ้งผา่นเกณฑร้์อยละ 60  ของคะแนนเตม็   
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 ดา้นที 2  ความสามารถในการสร้างและพฒันาเครืองมือและมีทกัษะการนาํเครืองมือไปใช้
ในชนัเรียนพร้อมการแปลความหมาย  โดยประเมินความสามารถในการสร้างและพฒันาเครืองมือ
วดัและประเมินผล  โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือระหวา่งการอบรม
พฒันา และแบบประเมินทกัษะการสร้างและพฒันาเครืองมือในระหวา่งการนิเทศติดตาม  โดยผูเ้ขา้
รับการอบรมพฒันาตอ้งผา่นการประเมินในระดบัดี ขึนไป  

 ดา้นที 3  ความคิดเห็นและความคิดเห็นของครูทีมีต่อโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  โดยใชแ้บบประเมินความคิดเห็น
และความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรม โดยประเมินความคิดเห็นและความคิดเห็นทีมีต่อโปรแกรมดา้น
พนืความรู้เดิม  เนือหาสาระในโปรแกรม  กระบวนการอบรมพฒันา ระยะเวลา และประโยชน์ที
ไดรั้บ 
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ตอนท ี3 

แผนการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 แผนการฝึกอบรมตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้น
การวดัและประเมินผลในชนัเรียน   มีทงัหมด    4   หน่วย แผนการอบรมพฒันา 8 แผน ดงัมี
รายละเอียดต่อไปนี  
 

หน่วยท ี1  มาตรฐาน(Standard : S) ทีเกียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล โดยมีแผนการ
ฝึกอบรม  จาํนวน  3  แผน   ไดแ้ก่ 
 แผนการฝึกอบรมพฒันาที  1    สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู                   

 แผนการฝึกอบรมพฒันาที  2    แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการประเมิน   

   แผนการฝึกอบรมพฒันาที  3    หลกัการ แนวคิด และการออกแบบการวดัและประเมินผล
ตามหลกัสูตรอิงมาตรฐาน       
 หน่วยท ี2  โครงสร้าง(Structure : S) ผลการเรียนรู้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

มีแผนการฝึกอบรมพฒันา จาํนวน 1  แผน  ไดแ้ก่ 

  แผนการฝึกอบรมพฒันา ที  4    โครงสร้างลกัษณะผลการเรียนรู้  และ การ
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 หน่วยที 3  รู้ลึกเรืองการสร้างเครืองมือวัดและประเมิน (Tools :T)     มีแผนการฝึกอบรม
จาํนวน  2  แผน  ไดแ้ก่ 

    แผนการฝึกอบรมพฒันาที  5   การสร้างและพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล
ในชนัเรียน                                     

  แผนการฝึกอบรมพฒันาที   6    การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
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 หน่วยที 4  รู้ใช้เครืองมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียน (Measurements : M) โดยมี

กระบวนการนิเทศกาํกบัติดตาม (Monitoring : M)  มีแผนการฝึกอบรม จาํนวน  2  แผน  ไดแ้ก่ 

  แผนการฝึกอบรมพฒันาที  7   การวางแผนการนาํเครืองมือวดัและประเมินผลไป
ใชใ้น     ชนัเรียน  

               แผนการฝึกอบรมพฒันาที  8   การวางแผนการนิเทศ 
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โครงสร้างเนือหาสาระกจิกรรม 

หน่วยท ี1  มาตรฐาน(Standard : S) ทเีกยีวข้องกบัการวัดและประเมินผล 

ที ชือ

กจิกรรม 

ระยะ 

เวลา 

วตัถุประสงค์ บทบาท

วทิยากร 

บทบาทผู้ข้า

รับการอบรม 

สือ 

1 มาตรฐาน
วิชาชีพครู
ดา้นการวดั
และ
ประเมินผล 

30 

นาที 
เพือสร้างความรู้
เขา้ใจเกียวกบั
สมรรถนะครูดา้น
การวดัและ
ประเมินผลตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ใหค้วามรู้
เกียวกบัความรู้
ความเขา้ใจ
เกียวกบั
สมรรรถนะครู
ดา้นการวดัและ
ประเมินผลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

ฟังบรรยายจาก
วิทยากร 

-ศึกษาใบ
ความรู้เกียวกบั
สมรรถนะและ
มาตรฐาน
วิชาชีพดา้น
การวดัและ
ประเมินผล 

1)เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

 

2)ใบความรู้ที 
1  มาตรฐาน
วิชาชีพครู
และ
สมรรถนะครู
ดา้นการวดั
และ
ประเมินผล 

2 มโนทศัน์
ทฤษฎีการ
ประเมิน 

1 ชม. เพือสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบั
ทฤษฎีการประเมิน 

-.ใหค้วามรู้
เกียวกบัทฤษฎี
การประเมิน 

ฟังการบรรยาย ใบความรู้ที 2  

ทฤษฎีการ
ประเมิน 

3 รู้ทนัการวดั
และ
ประเมินผล
ตาม
มาตรฐาน
หลกัสูตร 

3 ชม 1. เพือใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบั
หลกัการวดัและ
ประเมินผลตาม
หลกัสูตร 

2. เพือใหส้ามารถ
วิเคราะห์มาตรฐาน
และตวัชีวดัตาม
หลกัสูตร 

-ใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเกียวกบั
การวดัและ
ประเมินผลตาม
หลกัสูตร 

-.ใหศึ้กษาและลง
มือวิเคราะห์
เครืองมือทีตอ้ง
ใชต้าม มฐ. และ
ตวัชีวดั 

ฟังการบรรยาย 

 

 

 

ลงมือปฏิบติัใน
การวิเคราะห์
เครืองมือแต่ละ
ตวัชีวดั 

1)ใบความรู้ที 
3 หลกัการ
และแนวคิด
การประเมิน 

 

2)ใบงานที  1 

วิเคราะห์
เครืองมือตาม 
มฐ. และ
ตวัชีวดั 
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สาระสําคัญ 

 มาตรฐานวิชาชีพครูตามมาตรฐานที 5  เป็นมาตรฐานเกียวกบัการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ซึงครูตอ้งพฒันาตนเองให้มีความรู้เกียวกบัสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ซึงมีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานวชิาชีพของคุรุสภา เพือเป็นส่วนหนึงในการพฒันางานของตนเองให้ได้
มาตรฐานวชิาชีพครูทีไดก้าํหนดไว ้

การประเมินทีดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนทีเราเรียนว่า “ การวดัและ
ประเมินผลในชันเรียน ”  เป็นนวตักรรมหนึงในด้านวิธีวิทยาทางการประเมินทีช่วยส่งเสริมให้
คุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายสาํคญั  ซึงก็คือ การประเมินเพือช่วยเหลือนกัเรียน ซึงกระทาํควบคู่
กบัการประเมินเพือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน (Improve student  learning) โดยครูตอ้งกระทาํ
อย่างต่อเนืองทงัก่อน ระหว่างและหลังเสร็จสินการจัดการเรียนรู้นันหมายความว่าครูควรให้
ความสําคญักบัการประเมินในชันเรียนเพือปรับปรุงการเรียน  ตลอดจนเป้าหมายสําคญัของการ
เรียนตามหลกัสูตรอิงมาตรฐานก็คือมาตรฐานและตวัชีวดัทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรซึงครูตอ้งมีการ
วดัและประเมินผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนบรรลุตามตวัชีวดัหรือมาตรฐานหรือไม่    

จุดประสงค์ 

เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั 

1. สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู 
2. ทฤษฎีการประเมิน หลกัการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร 

3. การวเิคราะห์มาตรฐานและตวัชีวดัตามหลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 

 

 

แผนการอบรมพฒันาประจําหน่วยท ี1 

มาตรฐาน(Standard : S) ทเีกยีวข้องกบัการวดัและประเมินผล 
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เนือหา 

 1. มาตรฐานวชิาชีพครู     
 2.  สมรรถนะครู 
 3. สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 4.  แนวคิดทฤษฎีการประเมิน 

 5.   หลกัการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน       
พุทธศกัราช 2551   

 

กจิกรรม 

 1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาฟังบรรยายเกียวกบัความรู้เกียวกบัมาตรฐานวชิาชีพครู 
สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 

 2.  ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาฟังบรรยายความรู้เกียวกบัทฤษฎีการประเมิน 

 3.  ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาฟังบรรยายความรู้เกียวกบัหลกัการวดัและประเมินผลตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

 4.  ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาร่วมกนัลงมือปฏิบติัในการวิเคราะห์เครืองมือวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานตวัชีวดัในหลกัสูตร 

 5.  วทิยากรสรุปความรู้เชือมโยงความรู้สู่การวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 

เวลา   

 ทฤษฎีจาํนวน  3 ชวัโมง  ปฏิบติั  3  ชวัโมง   
 

สือ 

  1.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
 2.  ใบความรู้ที  1  มาตรฐานวชิาชีพครูและสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 

 3.  ใบความรู้ที 2  ทฤษฎีการประเมิน 

 4.  ใบความรู้ที 3  หลกัการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 
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 5.  ใบงานที  1  แบบวเิคราะห์เครืองมือวดัและประเมินผลตามมาตรฐานและตวัชีวดั 

 

การประเมิน  

 

 1.  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 

 2.  ตรวจผลงานจากการปฏิบติังานตามใบงานที  1  แบบวเิคราะห์เครืองมือวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานและตวัชีวดั 
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 สมรรถนะครูเป็นสิงทีจาํเป็นในการทาํงานของครูใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันนัการพฒันาครู
ใหมี้สมรรถนะตามทีมาตรฐานวชิาชีพครูกาํหนด   สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลเป็น
สมรรถนะทีสาํคญัทีไดก้าํหนดไวใ้นมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะการวดัและประเมินผลเป็น
กระบวนการสาํคญัในระบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียน 

 การประเมินสมรรถนะครู เป็นกระบวนการตดัสิน ตีค่า หาคุณภาพของสมรรถนะครูเพือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนด ซึงเป็นการประเมินอยา่งมีระบบ และมีวิธีการ
ประเมินทีความเทียงตรงและเชือถือได ้ การประเมินสมรรถนะครูนบัวา่มีความสาํคญัต่อการพฒันา
ครูในระดบับุคคลและองคก์าร 

 สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู  เป็นสิงทีครูมีไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู
กาํหนดไว ้
  

 

 

 เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู 
 

 

  

 มาตรฐานวชิาชีพครู และ สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

 

 

แผนการอบรมพฒันา ท ี1 

สมรรถนะครูด้านการวดัและประเมนิผลตามมาตรฐานวชิาชีพครู                   

สาระสําคัญ 

จุดประสงค์ 

เนือหา 
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 1. ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาฟังบรรยายเกียวกบัความรู้เกียวกบัมาตรฐานวชิาชีพครู 
สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 

 2.  ผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาศึกษาในความรู้เพิมเติมเกียวกบัมาตรฐานวชิาชีพครูและ
สมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 

 

    เวลา 

 

 เวลา  30  นาที 

 

  สือ 

  

 1.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
 2.  ใบความรู้ที  1  มาตรฐานวชิาชีพครูและสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผล 

 

การประเมิน 

 

 สังเกตการณ์เขา้ฝึกอบรม รับฟังการบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม 
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ภาคผนวก ซ 

หนังสือราชการต่าง ๆ 
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คาํสังสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  
ที       /  

เรือง  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการโครงการอบรมครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

............................ 
 ด้วยนางธนานันต์  ดียิง   ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา    
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต   ไดพ้ฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกในหวัขอ้ “โปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  Teacher 

Development : A development  of  program for Basic Education Teacher’s  Competencies  on 

Classroom Assessment.” ในการนีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต   
พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาครูเพือไปพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน จึงได้
อนุญาตให้จดัอบรมครูกลุ่มทดลองนาํร่อง คือครูเครือข่ายตาเบากนัตวจไทร จาํนวน    คน  ใน
วนัที  -  พฤษภาคม    ณ  โรงแรมปราสาทรีสอร์ท (ชนับน) อาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ 
 เพือให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์อง
การดาํเนินงานจึงแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี 

. คณะกรรมการอาํนวยการ  มีหนา้ทีใหค้าํปรึกษา  อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการจดั
กิจกรรมการอบรมพฒันาครูตามโปรแกรม  ประกอบดว้ย   ประกอบดว้ย 

.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ประธาน 

.  วา่ทีร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน    รอง.ผอ. สพป.สุรินทร์  เขต  รองประธาน 

.  นายเกตุ  วเิศษชุมพล              ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 

.  นายอุทยั  บุญมี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายนพพล  พลอาสา ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายพนสั  พรมดา้ว ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นางเปรมฤดี  ทดัศรี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายเฉลิมชยั  ถึงดี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายอุดม  ภาสดา ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นางธนานนัต ์ ดียงิ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและเลขานุการ 
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.  นางปัทมา  เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและผูช่้วยเลขา ฯ 

 

. คณะวทิยากร  มีหนา้ที  จดัประชุมปฏิบติัการ  จดัทาํเอกสารประกอบการประชุม อาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม  จดัหาวสัดุอุปกรณ์ สรุปผลการดาํเนินการ และอืน ๆ ทีทาํใหก้าร
ดาํเนินการดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องการประชุม  ประกอบดว้ย 

.  วา่ทีร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน    รอง.ผอ. สพป.สุรินทร์  เขต  ประธาน 

.  วา่ทีร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน    รอง.ผอ. สพป.สุรินทร์  เขต  รองประธาน 

.  คณะวทิยากรพิเศษทีรับเชิญจากสถาบนัอุดมศึกษา กรรมการ 

.  นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายอุทยั  บุญมี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นางสาวจิรวฒันา   มนัยืน                     ครูโรงเรียนบา้นทมอ กรรมการ 

.  นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด กรรมการ 

.  นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม กรรมการ 

.  นางสาวจิราภรณ์  ผิวหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู กรรมการ 

.  นางธนานนัต ์ ดียงิ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและเลขานุการ 

.  นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการและผูช่้วยเลขา ฯ 

 

.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม    มีหนา้ทีในการตอ้นรับ  จดัเตรียมเอกสาร 

รับลงทะเบียน   ประสานงาน ดูแลอาหารเครืองดืมให้กับ วิทยากร  และผู ้เข้ารับการอบรม  
ตลอดจนประสานงานการจดัสถานที การติดตงัโสตทศันูปกรณ์ ประกอบดว้ย 

3.1 นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี หวัหนา้ 
3.2 นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

3.3 นางสาวจิราภรณ์  ผวิหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู ผูช่้วย 

3.4 นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม ผูช่้วย 

 . คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหนา้ที เป็นพิธีกรดาํเนินการเกียวกบัการประชุมให้เป็นไป
ตามลาํดบั เตรียมคาํกล่าวรายงาน การกล่าวเปิด ปิดการประชุม  ประกอบดว้ย 

.  นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก ์ หวัหนา้ 

.  นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี ผูช่้วย 

.  นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 
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 .คณะกรรมการประเมินผล  มีหนา้ที  จดัทาํเครืองมือวดัและประเมินผล เก็บรวบรวม สรุปผลการ
ดาํเนินงานและนาํเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการ  ประกอบดว้ย  

5.1 นางธนานนัต ์ ดียงิ                                 ศึกษานิเทศก ์ หวัหนา้ 
5.2 นางสาวจิรวฒันา   มนัยนื                     ครูโรงเรียนบา้นทมอ ผูช่้วย 
5.3 นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี ผูช่้วย 
5.4 นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

.  นางสาวจิราภรณ์  ผวิหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู ผูช่้วย 

.  นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม ผูช่้วย 

 .  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  มีหนา้ทีในการดาํเนินการดูแลในเรืองการ
ดาํเนินการของฝ่ายโสตทศันูปกรณ์  บนัทึกภาพการดาํเนินการประชุมเพือจดัเก็บเป็นรายงานการ
ประชุมต่อไป ประกอบดว้ย  

.  นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก ์ หวัหนา้ 

.  นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี ผูช่้วย 

.  นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเกียรติบัตร   มีหน้าทีในการจดัทาํเกียรติบตัร ให้แก่คณะผูเ้ขา้รับการ
ประชุมและคณะวทิยากร  ประกอบดว้ย 

.  นางสาวจิราภรณ์  ผวิหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู ผูช่้วย 

.  นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม ผูช่้วย 

ให้ผูที้ได้รับการแต่งตงั  ปฏิบติัหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ทงันี   ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป   

    สงั  ณ  วนัที       29       เดือน   เมษายน    พ.ศ.   

                             วา่ทีร้อยตรี 
         (เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ปฏิบติัราชการแทน 

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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ที่ ศธ  04168 / ว.1465                                           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                         ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              30   เมษายน 2556 
 
เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร   
 

เรียน  คณบดี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลใน ชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดพิจารณาแลววามี
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน     ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุเทพ อวมเจริญ   รวมเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครู     ในวันที่    7 -9  พฤษภาคม  2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.    
ณ. โรงแรมปราสาทรีสอรท        (ชั้นบน)  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีรายนามขางตนเปนวิทยากรตามวัน เวลา 
ดังกลาว           
             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที ่ศธ  04168 / ว.1465                                           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                        ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                          อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              30   เมษายน 2556 
เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร   
 

เรียน  คณบดี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลใน ชั้นเรียน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดพิจารณาแลววามี
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน     ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา รวมเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครู     ในวันที่    7 -9  พฤษภาคม  2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.    
ณ. โรงแรมปราสาทรีสอรท        (ชั้นบน)  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีรายนามขางตนเปนวิทยากรตามวัน เวลา 
ดังกลาว           
             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที่ ศธ  04168 / ว.1465                                             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                         ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              30   เมษายน 2556 
เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร   
 

เรียน  คณบดี คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลใน ชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดพิจารณาแลววามี
บคุลากรในหนวยงานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน     ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทองสุข  วันแสน รวมเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครู     ในวันที่   7  - 9 พฤษภาคม  2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.    
ณ. โรงแรมปราสาทรีสอรท   (ชั้นบน)  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีรายนามขางตนเปนวิทยากรตามวัน เวลา 
ดังกลาว           
             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที ่ศธ  04168 / ว.1466                                               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                            ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                   อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              30   เมษายน 2556 
เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการประชุม   
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน............................................................... 
 

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง สพป.สุรินทร เขต 3 ที่  295 /2556  ลว. 29  เมษายน 2556  จํานวน  1 ชุด 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดแตงต้ัง ครูในโรงเรียน
ท าน เป นวิทยากรและคณะทํางาน  ดั งนั้ นจึ งขอใหท านแจ งผู ที่ มี ร ายนามตามคําสั่ งคื อ
........................................เขาประชุมในวันที่  3  พฤษภาคม  2556  ณ  หองอาเซียนศึกษา  และรวม
เปนคณะวิทยากรอบรมพัฒนาครูในวันที่ 7 -9  พฤษภาคม  2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.  
ณ โรงแรมปราสาทรีสอรท (ชั้นบน)  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาแจงผูมี่รายนามตามคําสั่งเขาประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
           
             
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
กลุมนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที่ ศธ  04168 / ว.1467                                               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                            ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                   อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              30   เมษายน 2556 
เรื่อง   การพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน (ในเครือขายตาเบากันตวจไทร) 
 

สิ่งที่สงมาดวย   คําสั่ง สพป.สุรินทร เขต 3 ที่  295 /2556  ลว. 29  เมษายน 2556  จํานวน  1 ชุด 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3   จึงขอใหทานแจง
ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4  จํานวน  1 คน  และ ครูผูสอนภาษาอังกฤษขั้น ป. 5 จํานวน  1 คน 
รวมเปนโรงเรียน ละ 2 คน  เขารวมอบรมพัฒนาในวันที่ 7 -9  พฤษภาคม  2556  ตั้งแตเวลา 08.30   
เปนตนไป  ณ โรงแรมปราสาทรีสอรท (ชั้นบน)  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงผูเกี่ยวของทราบเขารวมอบรมพัฒนาตาม วัน เวลา ดังกลาว 
โดยพรอมเพรียงกัน 
           
                     ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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รายละเอยีดการแจ้งครูเข้ารับการอบรม ผ่าน เวบ็ไซต์  www.surin 3  . net 

กลุ่มทดลองนําร่อง  (ครูในเครือข่ายตาเบา กนัตวจ ไทร  สพป.สุรินทร์ เขต ) 
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คาํสังสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  
ที      /  

เรือง  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการโครงการอบรมครูตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน 

............................ 
 ดว้ย นางธนานันต์  ดียิง   ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา    
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต   ไดพ้ฒันาโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ดา้นการวดั
และประเมินผลในชนัเรียน เพือประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกในหวัขอ้ “โปรแกรม
การพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  Teacher 

Development : A development  of  program for Basic Education Teacher’s  Competencies  on 

Classroom Assessment.” ในการนีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต   
พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาครูเพือไปพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน จึงได้
อนุญาตให้จดัอบรมครูกลุ่มทดลองนาํร่อง คือครูเครือข่ายโคกยาง ทมอ จาํนวน    คน  ในวนัที  

-  สิงหาคม   ณ โรงแรมทองเพกา  อาํเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ 
 เพือให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์อง
การดาํเนินงานจึงแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี 

. คณะกรรมการอาํนวยการ  มีหนา้ทีใหค้าํปรึกษา  อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการจดั
กิจกรรมการอบรมพฒันาครูตามโปรแกรม  ประกอบดว้ย   ประกอบดว้ย 

.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ประธาน 

.  วา่ทีร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน    รอง.ผอ. สพป.สุรินทร์  เขต  รองประธาน 

.  นายเกตุ  วเิศษชุมพล              ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 

.  นายอุทยั  บุญมี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายนพพล  พลอาสา ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายพนสั  พรมดา้ว ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นางเปรมฤดี  ทดัศรี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายเฉลิมชยั  ถึงดี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
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.  นายอุดม  ภาสดา ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นางธนานนัต ์ ดียงิ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและเลขานุการ 

.  นางปัทมา  เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและผูช่้วยเลขา ฯ 

 

 

. คณะวทิยากร  มีหนา้ที  จดัประชุมปฏิบติัการ  จดัทาํเอกสารประกอบการประชุม อาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม  จดัหาวสัดุอุปกรณ์ สรุปผลการดาํเนินการ และอืน ๆ ทีทาํใหก้าร
ดาํเนินการดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องการประชุม  ประกอบดว้ย 

.  วา่ทีร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน    รอง.ผอ. สพป.สุรินทร์  เขต  ประธาน 

.  วา่ทีร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน    รอง.ผอ. สพป.สุรินทร์  เขต  รองประธาน 

.  คณะวทิยากรพิเศษทีรับเชิญจากสถาบนัอุดมศึกษา กรรมการ 

.  นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นายอุทยั  บุญมี ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 

.  นางสาวจิรวฒันา   มนัยืน                     ครูโรงเรียนบา้นทมอ กรรมการ 

.  นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด กรรมการ 

.  นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม กรรมการ 

.  นางสาวจิราภรณ์  ผิวหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู กรรมการ 

.  นางธนานนัต ์ ดียงิ ศึกษานิเทศก ์ กรรมการและเลขานุการ 

.  นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี กรรมการและผูช่้วยเลขา ฯ 

 

.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม    มีหนา้ทีในการตอ้นรับ  จดัเตรียมเอกสาร 

รับลงทะเบียน   ประสานงาน ดูแลอาหารเครืองดืมให้กับ วิทยากร  และผู ้เข้ารับการอบรม  
ตลอดจนประสานงานการจดัสถานที การติดตงัโสตทศันูปกรณ์ ประกอบดว้ย 

3.1 นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี หวัหนา้ 
3.2 นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

3.3 นางสาวจิราภรณ์  ผวิหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู ผูช่้วย 

3.4 นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม ผูช่้วย 

 . คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหนา้ที เป็นพิธีกรดาํเนินการเกียวกบัการประชุมให้เป็นไป
ตามลาํดบั เตรียมคาํกล่าวรายงาน การกล่าวเปิด ปิดการประชุม  ประกอบดว้ย 

.  นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก ์ หวัหนา้ 

.  นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี ผูช่้วย 
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.  นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

 .คณะกรรมการประเมินผล  มีหนา้ที  จดัทาํเครืองมือวดัและประเมินผล เก็บรวบรวม สรุปผลการ
ดาํเนินงานและนาํเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการ  ประกอบดว้ย  

5.1 นางธนานนัต ์ ดียงิ                                 ศึกษานิเทศก ์ หวัหนา้ 
5.2 นางสาวจิรวฒันา   มนัยนื                     ครูโรงเรียนบา้นทมอ ผูช่้วย 
5.3 นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี ผูช่้วย 
5.4 นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

.  นางสาวจิราภรณ์  ผวิหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู ผูช่้วย 

.  นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม ผูช่้วย 

 .  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  มีหนา้ทีในการดาํเนินการดูแลในเรืองการ
ดาํเนินการของฝ่ายโสตทศันูปกรณ์  บนัทึกภาพการดาํเนินการประชุมเพือจดัเก็บเป็นรายงานการ
ประชุมต่อไป ประกอบดว้ย  

.  นางสาววาริสา  ดวงใจ ศึกษานิเทศก ์ หวัหนา้ 

.  นางสาวอารดา  พนัธ์วไิล                       ครู โรงเรียนอมรินทราวารี ผูช่้วย 

.  นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวฒัน์    ครูโรงเรียนบา้นหนองโยโคกปืด ผูช่้วย 

.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเกียรติบัตร   มีหน้าทีในการจดัทาํเกียรติบตัร ให้แก่คณะผูเ้ขา้รับการ
ประชุมและคณะวทิยากร  ประกอบดว้ย 

.  นางสาวจิราภรณ์  ผวิหอม                     ครู โรงเรียนวทิยาราษฎร์นุกลู ผูช่้วย 

.  นางสาวณฏัฐญา  ใจหาญ                      ครู โรงเรียนบา้นโคกทม ผูช่้วย 

ให้ผูที้ได้รับการแต่งตงั  ปฏิบติัหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ทงันี   ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป   

    สงั  ณ  วนัที       16       เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   

                             วา่ทีร้อยตรี 
         (เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ปฏิบติัราชการแทน 

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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ที่ ศธ  04168 / ว.3080                                           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                         ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                             อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              19  สิงหาคม  2556 
 
เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร   
 

เรียน  คณบดี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลใน ชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดพิจารณาแลววามี
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน     ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุเทพ อวมเจริญ   รวมเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครู     ในวันที่    23-25  สิงหาคม  2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.    
ณ. โรงแรมทองเพกา    อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีรายนามขางตนเปนวิทยากรตามวัน เวลา 
ดังกลาว           
             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที่ ศธ  04168 / ว.3080                                         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                       ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
              อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              19  สิงหาคม  2556 
 
เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร   
 

เรียน  คณบดี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลใน ชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดพิจารณาแลววามี
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน     ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา รวมเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครู     ในวันที่   23-25  สิงหาคม 2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.    
ณ. โรงแรมทองเพกา    อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีรายนามขางตนเปนวิทยากรตามวัน เวลา 
ดังกลาว           
             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที่ ศธ  04168 / ว.3080                                             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                                                          ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                   อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
 

              19  สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง   ขอเชิญเปนวิทยากร   
 

เรียน  คณบดี คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

 ดวย นางธนานันต  ดียิ่ง  ตําแหนงศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและ
ประเมินผลใน ชั้นเรียน  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในหัวขอ “โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”  Teacher 
Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดพิจารณาแลววามี
บุคลากรในหนวยงานของทานเปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน     ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทองสุข  วันแสน รวมเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครู     ในวันที่   23-25  สิงหาคม  2556     ตั้งแตเวลา 08.30  - 16.30  น.    
ณ. โรงแรมทองเพกา อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร    

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีรายนามขางตนเปนวิทยากรตามวัน เวลา 
ดังกลาว           
             ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425   
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ที่ ศธ  04168 /  ว.3082                                                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
                                                                                 ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
                           อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิทร 
 

              19  สิงหาคม  2556 
 

เร่ือง   การพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานดานการวัดและประเมนิผลในชัน้เรียน  

 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนอมรินทราวารี,บานกะดาด,บานโคกทม,บานจรูกแขวะ,บานจบก,บานโคลด,
บานทมอ,   บานเจริญสุข, บานโคกบุ, บานลาํดวน, บานสวายซอ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.   รายชื่อผูเขารับการอบรม 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดกําหนดใหมีการพัฒนาครูตาม
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
Teacher Development :  A development  of  program for Basic Education Teacher’s  
Competencies  on Classroom Assessment.   

 ในการนี้ โปรแกรมดังกลาว เปนประโยชนตอการพัฒนาผลการเรียนรูดานความสามารถดานภาษา
(Literacy)ของนักเรียนที่ตองเขารับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในป พ.ศ. 2558  และเปนสวน
หนึ่งของการนิเทศ กํากับติดตาม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดวย  ดังนั้น 
จึงขอใหทานแจงใหครูผูสอน ภาษาไทย ป.4 คือ.....(รายชื่อดังแนบ)  และครูผูสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5  คือ
..(รายชื่อดังแนบ)……เขารวมประชุมปฏบิัติการในวันที่ 23 -  25  สิงหาคม 2556 ตั้งแตเวลา 08.30  น.   
เปนตนไป ณ โรงแรมทองเพกา  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจงใหผูที่มีรายชื่อดังแนบไปราชการเพ่ือเขารวมอบรม ตามวันเวลา
ดังกลาว           
                    ขอแสดงความนับถือ 
        วาที่รอยตรี 
         (เจษฎาภรณ  พรหนองแสน) 
                                             รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 081-068-8425     
หมายเหต ุ:   1.  ถาผูที่มีรายชื่อดังกลาวไมสามารถเขารวมพัฒนาไดขอใหโรงเรียนพิจารณาครูเขาอบรมแทนโดยตองเปนครูผูสอน
ในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 2 คน  
2. วันที่ 23 สิงหาคม  2556 ขอความกรณุาผูเขารับการอบรมแตงกายดวยชดุผาไหมพ้ืนเมืองสุรินทร เพื่อดําเนินการ

บันทึกภาพลงในทะเบียนประวัติผูเขารบัการพัฒนาตามโปรแกรม ฯ          
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รายช่ือครู ในเครือขาย โคกยางทมอ ท่ีตองเขารับการอบรมพัฒนา 
ตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ดานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
วันท่ี  23-25  สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรมทองเพกา  อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
1 นางสาวิตรี  บุญทวี อมรินทราวารี 
2 นายเตโช  ชุมสูงเนิน อมรินทราวารี 
3 นายประวัติ  สงคราม บานกะดาด 
4 นางสาวอรอนงค  ประจุทรัพย บานกะดาด 
5 นางทัศนีย  ฤาชา บานโคกทม 
6 นายบุญโรจน  สอนงาม บานโคกทม 
7 นางพิกุลวรรณ  ถุนาพรรณ บานสวายซอ 
8 นางโสภา  ทองพลา บานสวายซอ 
9 นางทํานอง  คุมวงษ บานจรูกแขวะ 
10 นายเสนาะ  ประชุมฉลาด บานจรูกแขวะ 
11 นายศุภวัฒน  ชาวกงจักร บานโคลด 
12 นายพนาวุฒิ  เพชรธาราวัฒน บานโคลด 
13 นางวิทยา  เมินดี บานจบก 
14 นายนิพนธ  เลิศสิทธิ์ บานจบก 
15 นางสาวนฤมล  รําจวน บานทมอ(เดื่อราษฎรบํารุง) 
16 นายมานิตย   แกนดี บานทมอ (เดื่อราษฎรบํารุง) 
17 นายทวีศักดิ์  จันทรนอย บานโคกบุ (บอนประชารัฐบํารุง) 
18 นายภควัฒน  รุงเรือง บานโคกบุ (บอนประชารัฐบํารุง) 
19 นางณัฏฐิรา  ดมหอม บานเจริญสุข 
20 นายอภิชาติ  คูณวัฒนาพงษ บานเจริญสุข 
21 นางณัฐระพี  พงศภัทรวิจิตร บานลําดวน(เมยราษฎรอุปถมภ) 
22 นายพงศศิริ  ใสแจม บานลําดวน(เมยราษฎรอุปถัมภ) 
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รายละเอยีดการแจ้งครูเข้ารับการอบรม ผ่าน เวบ็ไซต์  www.surin 3  . net 

กลุ่มทดลองใช้จริง  (ครูในเครือข่ายโคกยาง ทมอ  สพป.สุรินทร์ เขต ) 
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ภาคผนวก ฌ 

ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรม 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

   

 

 

โรงเรียน

บ้าน

ตะคร้อ 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ  นางสาวสุพรรณิกา 
สกุล สุบรรณาจ 

เบอร์โทร 088 - 4786854 

ทีอยู ่199  ม. 3  ต. กงัแอน  อ. 
ปราสาท 

        จ. สุรินทร์ 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายธนากร 
สกุล กิมานนัท ์

เบอร์โทร 088-3494371 

ทีอยู ่188  ม.3  

 

 

 

 

 

โรงเรียน

วนัเจริญ

สามัคคี 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางสาวสมยงค ์
สกุล หวงัผล 

เบอร์โทร 080 - 1632795 

ทีอยู ่6 ม.2  บา้นหนองสม  ต.หนอง
สนิท 

        อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ 
E-mail  somyong2555@hotmail.com 

 

สอนชนั 
ป.5 

 

ชือ นางสาวสายชล 
สกุล แซ่ริม 

 

เบอร์โทร 080 - 7352986 

ทีอยู ่227/1  ม.1  ต.บกัได  อ.พนมดง
รัก        จ.สุรินทร์    
E-mail  Saichons1@hotmail.com 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

 

โรงเรียน

บ้านตาเบา 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางนนัทิยา 
สกุล ปรีชา 

เบอร์โทร 083 - 3173751 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นตาเบา   ต. ตาเบา 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 
 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายสุขมุ 
สกุล มีชือ 

 

เบอร์โทร 087 - 2617309 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นตาเบา   ต. ตาเบา 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 

โรงเรียน

บ้านตา

เตียว 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายสุรสิทธิ 
สกุล นเรนสด 

เบอร์โทร 089 - 7200631 

ทีอยู ่15/1  ม. 14  ต. ตาเบา   
        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 
E-mail  surasit.ns1@gmail.com 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายพงษสิ์ทธิ 
สกุล ทองโอษฐ์ 

เบอร์โทร 087 - 2263058 

ทีอยู ่44  ม.6  ต. อีง่อง 
        อ.จตุรพกัตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด 
E-mail  

Krootum_pongsit@hotmail.com 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้านลาํพุก 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายพิศาล 
สกุล ลาํดบัจุด 

เบอร์โทร 089 - 6768071 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นลาํพุก  หมู่  14   ต. 
ตาเบา 
        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นางขวญัจิตต ์
สกุล หา้วหาญ 

เบอร์โทร 085 - 0158543 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นตาเบา  หมู่  14   ต. 
ตาเบา 
        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 
 

โรงเรียน

บ้านสวาย 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายมานิตย ์
สกุล บุญประเสริฐ 

เบอร์โทร 087 - 8737898 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นสวาย   ต. ตาเบา 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นางอนุทรา 
สกุล ปคุณาวรชิต 

เบอร์โทร 084 - 44722933 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นสวาย   ต. ตาเบา 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 
E-mail  Anuttra33@hotmail.com 

Facebook  Anuttra PAkunaworachit 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้านโชค 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางสาววารุณี 
สกุล สารสุข 

เบอร์โทร - 
ทีอยู ่189  ม. 7  บา้นเขาดิน  ถ.ปัทมา
นนท ์       ต.ท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.
สุรินทร์ 32120 

E-mail  stapnanee_81@hotmail.com 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายชาญยทุธ์  
สกุล เศลาอนนัต ์

เบอร์โทร 087 - 3778655 

ทีอยู ่27  หมู่  17  บ.โคกเวง  ต.ตาเบา 
        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 

 

โรงเรียน

บ้านทาํนบ 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางพชัรินทร์ 
สกุล กะการดี 

เบอร์โทร 089 - 4249135 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นทาํนบ   ต. 
กนัตวจระมวล 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 

Pach_narrak@windowslive.com 

 

สอนชนั 
ป.5 

 

ชือ นางนิตยา 
สกุล กอ้นทอง 

 

เบอร์โทร 081 - 0670499 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นทาํนบ   ต. 
กนัตวจระมวล 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 

E-mail  Nit.gontong@gmail.com  
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้านไทร 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายอนุวชั 
สกุล ทองเพชร 

เบอร์โทร 086 - 8709347 

ทีอยู ่428/3  ถ.เทศบาล 2 ต. ในเมือง 

        อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

E-mail  peak428@hotmail.com 

Facebook  Anuwat  Thongpet 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นางวราภรณ์ 
สกุล ทองเพชร 

เบอร์โทร 089 - 6242902 

ทีอยู ่428/3  ถ.เทศบาล 2 ต. ในเมือง 

        อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000 

E-mail  kung428@hotmail.com 

Facebook  kung tongpet 

โรงเรียน

บ้าน

ลาํดวน

พฒันา 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายปุณมี 
สกุล วโิรจน์รัตน์ 

เบอร์โทร 080 - 7962219 

ทีอยู ่54  ม.1  ต. บา้นไทร 

        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 

E-mail   

Facebook   

 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นางสาวนนัทนา 
สกุล แจ่มฟ้า 

เบอร์โทร 083 - 7437552 

ทีอยู ่150  หมู่ 7  ต. บา้นไทร 
        อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร  สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

กนัทราราม 

(นุ่นศึกษา

คาร) 

 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายสมาน 
สกุล แสนกลา้ 

เบอร์โทร 086 - 8760948 

ทีอยู ่โรงเรียนกนัทราราม(นุ่นศึกษา
คาร)  
         ต. กนัตวจระมวล   อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์                   32140 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นางนิจวรรณ 
สกุล ชินวงษ ์

เบอร์โทร 086 - 8765664 

ทีอยู ่โรงเรียนกนัทราราม(นุ่นศึกษา
คาร)  
         ต. กนัตวจระมวล   อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์                   32140 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน   

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายโคกยางทมอ  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

อมรินทรา

วารี 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ  นางสาวติรี   
สกุล บุญทว ี

เบอร์โทร 089-2848650 

ทีอยู ่14  หมู่ 1  ตาํบลโคกยาง   
        อาํเภอปราสาท  จ. สุรินทร์ 

 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายเตโช   
สกุล ชุ่มสูงเนิน 

เบอร์โทร 088-3770911 

ทีอยู ่63  บา้นใหม่  หมู่ 2  ตาํบลโคก
ยาง    อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์ 
32140  

 

E-mail : deernine@hotmail.com  

 

โรงเรียน

บ้านกะดาด 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางนภาลยั   
สกุล สินธนาพร 

เบอร์โทร 081-9660366 

ทีอยู ่81/4  หมู่  10  ตาํบลโคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์ 
E-mail : S_napalai@hotmail.com 

Facebook :  Napalai Sinthanaporn 

สอนชนั 
ป.5 

 

ชือ นางสาวอรอนงค ์  
สกุล ประจุทรัพย ์

เบอร์โทร 088-3501244 

ทีอยู ่155  หมู่ 11  ตาํบลโคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์    
E-mail : auzangi2007@hotmail.com 

Facebook  : Orn-anong Prajusup 

 

 



 

349 

 

ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน   

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายโคกยางทมอ  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้านโคก

ทม 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางทศันีย ์  
สกุล ฤๅชา 

เบอร์โทร 087-1218033 

ทีอยู ่195  หมู่  7  ตาํบลนอกเมือง 
        อาํเภอเมือง  จ.สุรินทร์ 
  

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายบุญโรจน์   
สกุล สอนงาม 

เบอร์โทร 087 - 1033288 

ทีอยู ่153  หมู่  17  ตาํบลเฉนียง 
        อาํเภอเมือง  จ.สุรินทร์ 

Facebook  : Boonrote Sorn-ngam 

 

โรงเรียน

บ้านสวาย

ซอ 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางพิกุลวรรณ   
สกุล ถุนาพรรณ์ 

เบอร์โทร 080-1700316 

ทีอยู ่94  หมู่  2  ตาํบลเชือเพลิง   
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์ 
E-mail  - 

Facebook   

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นางโสภา   
สกุล ทองพลา 

เบอร์โทร 088-4646336 

ทีอยู ่90  หมู่ 18  ตาํบลโคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์ 32140 

E-mail  - 

Facebook   
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน  

 ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายโคกยางทมอ  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้านจรูก

แขวะ 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางทาํนอง   
สกุล คุม้วงษ ์

เบอร์โทร 087 - 2610153 

ทีอยู ่44/13  หมู่ 2  หมู่บา้นแสนสิริ  
        ตาํบลนอกเมือง อ.ปราสาท  จ.
สุรินทร์ 
E-mail : 

noi_thumnong@hotmail.com 

Facebook : ทาํนอง คุม้วงษ ์  

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายเสนาะ   
สกุล ประชุมฉลาด 

เบอร์โทร 089-2850738 

ทีอยู ่96 หมู่ 8 ตาํบลนาบวั 
        อาํเภอเมือง  จ.สุรินทร์ 
E-mail :  Sanohpp@hotmail.com 

Facebook :  Sanoh prachoomchalard 

โรงเรียน 

โคลด 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายพนาวฒิุ   
สกุล เพชรธาราวฒัน์ 

บอร์โทร 083-8465667 

ทีอยู ่1  บา้นโคลด  หมู่ที 6  ตาํบลโคก
ยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์ 32140 

  
สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายศุภวฒัน์   
สกุล ชาวกงจกัร์ 

เบอร์โทร 088-1320197 

ทีอยู ่98/3  บา้นโคลด  หมู่ที  6 ตาํบล
โคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์  
32140 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน   

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายโคกยางทมอ  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้านจบก 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางวทิยา   
สกุล เมินดี 

เบอร์โทร 080-4688198 

ทีอยู ่29/1 หมู่ 1 ตาํบลโคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์  
32140 

E-mail : merndee2517@gmail.com 

Facebook : วทิยา  เมินดี 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายนิพนธ์   
สกุล เลิศสิทธิ 

เบอร์โทร 087-2392916 

ทีอยู ่18 บา้นโคกยาง  ตาํบลโคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์  
32140 

E-mail :  nipolerd2552@gmail.com 

Facebook : นายนิพนธ์  เลิศสิทธิ 

โรงเรียน

บ้านทมอ

(เดือราษฎร์

บํารุง) 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางสาวนฤมล   
สกุล รําจวน 

เบอร์โทร 082-1581119 

ทีอยู ่185  หมู่  ตาํบลโคกยาง 
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์  
32140 

E-mail : Ging_2010@hotmail.co.th 

Facebook : Ging Mo 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายมานิตย ์   
สกุล แก่นดี 

เบอร์โทร 081-9666810 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นทมอ  ตาํบลทมอ 

        อปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 

E-mail:  Manit-ho@hotmail.com 

Facebook : K.d.miLo 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน   

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายโคกยางทมอ  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

 

โรงเรียน

บ้านโคกบุ 

(บอน

ประชารัฐ

บํารุง) 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นายทวศีกัดิ   
สกุล จนัทร์นอ้ย 

เบอร์โทร 087-8809933 

ทีอยู ่45 หมู่ 6  ตาํบลเฉนียง 
        อาํเภอเมือง  จ.สุรินทร์  32000 

 

 

สอนชัน  
ป.5 

ชือ นายภัคว ัฒน์  
สกุล  รุ่งเรือง  

เบอร์โทร 080-0488962 

ทีอยู่ 25  หมู่ 4   ตาํบลทมอ  
        อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์  
32140 

 

โรงเรียน

บ้านเจริญ

สุข 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางณฏัฐิรา   
สกุล ดมหอม 

เบอร์โทร 081-9773363 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นเจริญสุข  ตาํบล
ทมอ  

         อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์           
         32140 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายอภิชาติ   
สกุล คูณวฒันาพงษ ์

เบอร์โทร 081-9764109 

ทีอยู ่โรงเรียนบา้นเจริญสุข  

         ตาํบลทมอ  อาํเภอปราสาท  จ.
สุรินทร์           
         32140 
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ทะเบียนครูทเีข้าอบรมพฒันาตามโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขันพนืฐาน   

ด้านการวดัและประเมินผลในชันเรียน 

เครือข่ายโคกยางทมอ  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

โรงเรียน

บ้าน

ลาํดวน

(เมยราษฎร์

อุปถมภ์) 

 

สอนชนั 
ป.4 

ชือ นางณฐัระพี   
สกุล พงศภ์ทัรวจิิตร 

เบอร์โทร 085-6354802 

ทีอยู ่246  หมู่  1  บา้นเชือเพลิง  ตาํบล
เชือเพลิง    
         อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์           
         32140 

 

 

สอนชนั 
ป.5 

ชือ นายพงศศิ์ริ   
สกุล ใสแจ่ม 

เบอร์โทร 084-8282231 

ทีอยู ่132  หมู่ 8  ตาํบลทมอ    
         อาํเภอปราสาท  จ.สุรินทร์           
         32140 

E-mail   

Facebook   
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ภาคผนวก ญ 

ตัวอย่างเกยีรติบัตร  และรูปภาพประกอบการอบรมพฒันา  

 การนิเทศติดตาม 
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ตวัอยา่งเกียรติบตัรการอบรมพฒันาตามโปรแกรม 

ตวัอยา่งเกียรติบตัรกลุ่มทดลองนาํร่อง เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร 

 

ตัวอย่างเกยีรติบัตรกลุ่มตัวอย่าง เครือข่ายโคกยางทมอ 
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ประมวลภาพการอบรม SSTMC  Model 

กลุ่มทดลองนําร่อง เครือข่าย ตาเบากนัตวจไทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านวทิยากรกาํลงัให้ความรู้อย่าง

เข้มข้นแต่กป็นด้วยรอยยมิ 

ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอ

งานค่ะ 

บรรยากาศการนําเสนอตัวอย่าง

เครืองมือทสีร้างและการตอบ 

ข้อซักถามค่ะ 
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รวมทมีคณะครูผู้เข้าอบรม(กลุ่มทดลองนําร่อง) เครือข่ายตาเบากนัตวจไทร ท่านวิทยากร  

และท่าน ผอ.เขต เกบ็ภาพเป็นทรีะลกึค่ะ 

 

ท่านวทิยากรให้ความรู้อย่าง

เข้มข้น คุณครูผู้เข้าอบรม 

กเ็ข้มแข็ง สุดๆ 
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ประมวลภาพการอบรม SSTMC  Model 

กลุ่มตัวอย่าง เครือข่าย โคกยางทมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผู้เข้าอบรม(หญงิ)   ท่านวิทยากร  

            และท่าน ผอ.เขต  

      เกบ็ภาพเป็นทีระลกึค่ะ 

 

เดิน ๆ ดูคุณครูทเีข้าอบรมพร้อม

ตอบข้อสงสัย 

คุณครูตงัใจทาํข้อสอบวดัความรู้

ก่อนอบรม 
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รวมทมีคณะทาํงาน ท่านวทิยากร  

            และท่าน ผอ.เขต  

      เกบ็ภาพเป็นทีระลกึค่ะ 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ผู้เข้าอบรม (ชาย)  ท่านวทิยากร  

                                                                                                                และท่าน ผอ.เขต  

                                                                                                              เกบ็ภาพเป็นทีระลกึค่ะ 

 

การนิเทศ ติดตามผลการอบรมการพฒันาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขนัพนืฐาน 

ด้านการวดัและประเมนิผลในชันเรียน 

วทิยากรและผู้เข้าอบรม

บันทกึภาพเป็นทรีะลกึ 
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ลงนิเทศครูทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนใหนิ้เทศครูทงัโรงเรียน เลยบรรยายพร้อมตรวจงาน 

นิเทศแบบกนัเองพร้อมตอบขอ้สงสัยใหแ้ก่คุณครูในโรงเรียน 

 
 

 
นิเทศติดตามงานคุณครูแบบตวัต่อตวั 
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ตัวอย่างหน้า facebook  กลุ่ม  SSTMC  Model 

ทใีช้ในการติดต่อสือสารกบัครูทเีข้าร่วมอบรมพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการออกนิเทศแล้วผู้วจัิยนําเสนอในเครือข่าย facebook 
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ตัวอย่าง รายละเอยีดการติดต่อสือสารผ่าน  E-mail.   Address 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตัวอย่างรายละเอยีดการติดต่อสือสารผ่าน  ระบบ Line  กลุ่ม  SSTMC  Model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ารรรรรผผาานน    รระะบบบบ  LLiinnee  กกลลุุุมม SSSSTTMMCC    MMooddeellตตววออยยาางงรราายยลละะเเออยยดดกกาารรตตดดตตออออสสสสส
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ภาคผนวก  ฎ 

ตัวอย่างเครืองมือการวดัและประเมินผลในชันเรียนทคีรูเป็นผู้พฒันา 
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ตัวอย่าง เครืองมือวดัผลภาษาไทย ป.    โดยนางพกิุลวรรณ  ถุนาพรรณ์ 

โรงเรียนบ้านสวายซอ   เครือข่ายโคกยางทมอ  สพป.สุรินทร์ เขต  

 

แบบบนัทึกผลการอ่านคาํควบกลาํ 
ชนัประถมศึกษาปีที  

คาํสัง  ใหน้กัเรียนอ่านคาํควบกลาํทีกาํหนด แลว้ครูบนัทึกผลการอ่านของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

ชือ..................................................................................ชนั........................เลขที.............................. 

ลาํดบัที คาํ 
ผลการประเมิน 

อ่านได ้ อ่านไม่ได ้ ปัญหา 
1 ขรุขระ    

 กระบะ    
 เต่ากระ     
 กระทาํ    
 คลาํหา    
 ขาขวา     
 หาปลา    
 ตะไคร้    
 ไปไกล     
 ใครทาํ    

เกณฑ์การประเมิน 

อ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านคาํควบกลาํ     จาํนวน   -   คาํ     ตอ้งปรับปรุง 

อ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านคาํควบกลาํ     จาํนวน    -  คาํ   พอใช ้

อ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านคาํควบกลาํ     จาํนวน    -  คาํ   ปานกลาง 

อ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านคาํควบกลาํ     จาํนวน    -  คาํ   ดี 

อ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านคาํควบกลาํ     จาํนวน    -  คาํ   ดีมาก 
เกณฑ์การตัดสิน 

นกัเรียนตอ้งในระดบัดี ขึนไปจึงถือวา่ผา่น 
 
สรุป ไดค้ะแนน........................เกณฑก์ารประเมิน.................ผลการประเมิน   .....ผา่น.......ไม่ผา่น 
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ตัวอย่างเครืองมือ ของ นาย เตโช   ชุ่มสูงเนิน 

ครูสอนภาษาองักฤษ ชันประถมศึกษาปีท ี5 

โรงเรียนอมรินทราวารี  เครือข่ายโคกยาง ทมอ   สพป.สุรินทร์ เขต  

 

แบบทดสอบวดัผล 

สาระการเรียนรู้ ภาษาองักฤษ  ระดับชันประถมศึกษาปีท ี5  

1.  Joe :  How do you do.? 
     Kim : ……………………..  . 

 a. Good morning    b. I’m glad to meet you 

 b. How do you do    d. Nice to meet you 

2. Ohm : ……………………. . 

    Ake  : Nice to meet you, too.  

a. Good morning    b. I’m glad to meet you 

 b. How do you do    d. Nice to meet you 

3. My sister is sleeping  ………  the bed. 

 a. in   b. on   c. at   d. over 

4.  Mother : “Are you hungry?” 

     Son       : “ …………   May I have a glass of water please?” 

 a. Yes, thank you.    b. No, I’m thirsty 

 c. I want to sleep.    d. I want to eat. 

5.   A : How much is a piece of cake? 

      B : ………………………........  . 

      A : Please give me three pieces. 

      B : That’s thirty baht. 

 a. Eight baht  b. Nine baht  c. Ten baht d. Twelve baht 

 

 

 

 



 

366 

 

6. What is the 25th December of the year? 

 a. Halloween Day    b. Songkran Day 

 c. New Year Day    d. Christmas Day 

7. Which flower is popular on Valentine’s day? 

 a. Rose   b. Lotus  c. Orchid  d. Tulip 

8.   (25 + 25) – 30 = ……..  

 a. Ten   b. Twenty  c. Thirty  d. Forty 

Read the follow passage and answer the questions. (9-10) 

There is a picture of a bus. The bus driver is Boonchoo. There are men, women, boys and 

girls on his bus. There are 50 people on the bus. There are 21 men, 13 women, 10 boys and 6 

girls. 5 people are not on the bus. They are students. 

9. How many people are there on the bus? 

 a. 50 people  b. 21 people  c. 13 people  d. 10 people 

10. How many boys are there on the bus? 

 a. 50 people  b. 21 people  c. 13 people  d. 10 people 

 

 

11. This sign means “…………………”      

 a. Park your car here    b. Drive slowly 

 c. No parking     d. No entry 

 

12. This sign means “…………………”      

 a. Don’t turn left    b. Fire exit  

 c. No smoking     d. U – Turn 

 

13. This sign means “…………………”      

 a. Turn right     b. Turn left  

 c. Don’t turn left    d. Don’t turn right 
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Look at this table and answer the questions (14-15) 

Name 

O
ra

ng
e 

W
at

er
m

elo
n 

G
ra

pe
s 

Ra
m

bu
ta

n 

M
an

go
 

Malee / / X / X 

Maitree / X / X / 

Nikom / / / / / 

Nid / X X X X 

Naree / / / / / 

14. Who does not like to eat watermelon? 

 a. Maitree and Nid    b. Malee and Nikom 

 c. Nikom and Naree    d. Malee and Naree 

15. Who like to eat all fruits? 

 a. Maitree and Nid    b. Malee and Nikom 

 c. Nikom and Naree    d. Malee and Naree 

Read the follow passage and answer the questions. (16-17) 

 Uncle Mee is working on his farm. He likes to grow plants. There are fifteen mango 

trees, one hundred banana trees, six coconut trees and twenty papaya trees. There are some 

animals, too. His wife and his children are working together with him. 

16. What work does Uncle Mee do? 

 a. A farmer  b. A teacher  c. A carpenter  d. A doctor 

17. Which sentence is true? 

 a. There are only animals in the farm.  b. There are only plants in the farm.

  

 c. There are animals and plants in the farm. d. There are not any animals in the 

farm. 
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18.  Wonpen : When is the Mother’s Day? 

 Udom    : ……………………………..  . 

a. It’s in May  b. It’s in June  c. It’s in July  d. It’s in 

August 

19.  A : ………………………….  . 

       B : I like apple. 

 a. What is that?    b. What are those? 

 c. What do you have?    d. What fruits do you like best? 

Taking  a trip 

 Somboon : I’m going to the beach. 

 Sunee  : …......(20)……….. . 

 Somboon : Thanks.  

20.  a. Take it easy  b. Forget it  c. Have a good time d. Good bye 
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แบบสอบถามวดัเจตคติของนักเรียนทีมีต่อวชิาภาษาองักฤษ 

 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

 เห็
นด้

วย

่
เห็
นด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห็
นด้

วย
 

ไม่
เห็
นด้

วย

่
ิ

1. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีน่าสนใจ      

. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีฝึกฝนไดง่้าย      

3. การเรียนวชิาภาษาองักฤษเป็นสิงทีน่าเบือหน่าย      

4.วชิาภาษาองักฤษทาํใหเ้กิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์      

5. ขา้พเจา้ไม่สบายใจทุกครังเมือเรียนภาษาองักฤษ      

6. ขา้พเจา้รู้สึกหงุดหงิดเมือเรียนภาษาองักฤษ      

7. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีตอ้งใชส้มองมาก      

8. ภาษาองักฤษช่วยในการประกอบอาชีพ      

9. ขา้พเจา้มีความสุขมากเมือไดเ้รียนวชิาภาษาองักฤษ      

10. วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาทีเรียนรู้ไดย้ากมาก      

 

 

ข้อคําถามประเภททางบวก ข้อคําถามประเภททางลบ 

เห็นดว้ยอยา่งยงิ       ให ้   5  คะแนน 
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