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The purposes of this research were to study and develop teacher’s competencies and
indicators in learning management of World-Class Standard School. The research and development
mixed methods, both quantitative and qualitative were used. The research sample were secondary
school teachers in the World-Class Standard School from 6 regions consisted of 246 teachers in
phase 1 and 400 teachers in phase 2 by using a multi–stage random sampling technique. Research
instruments included semi-structured interview, questionnaires and connoisseurship guideline.
Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, confirmatory factor analysis,
and second order confirmatory factor analysis by using the LISREL software.
The results of the study were as follows:
1. The teacher’s competencies and indicators in learning management of World-Class
Standard School which consisted of 5 core competencies which comprised of 7 sub core
competencies and 31 indicators and also 6 functional competencies which consisted of 13 sub
functional competencies and 112 indicators.
2. The structural validity test of the teacher’s competencies and indicators in learning
management of World-Class Standard School with the empirical data revealed that the models
significantly correlated with the empirical data at the level of .01
3. The effectiveness of the accuracy, propriety, feasibility and utility of the teacher’s
competencies and indicators in learning management of World-Class Standard School had an
overall average scores that were at the highest level.
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แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลบริ การทางวิชาชี พและ
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แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการสร้างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู้……………………………………………………………...
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการอานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้…………………………………………………………...
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การ
วิจยั ทางการศึกษา ……………………………………………………...
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการพัฒนาหลักสู ตร…..
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน……………………………………………………………...
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ………………
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรี ยน……………………………………………………………
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะด้านคอมพิวเตอร์
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การเป็ นผูป้ ระกอบการ………………………………………………...
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
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78
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81
แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้ และด้านการเป็ น
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แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ น
ประโยชน์ของสมรรถนะหลัก………………………………………...
แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมของ
สมรรถนะประจาสายงาน…………………………………………….
แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ น
ประโยชน์ของสมรรถนะประจาสายงาน……………………………..
แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ น
ประโยชน์ของ สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล…………………………………………..
แสดงผลการประเมินประสิ ทธิผลด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสม
ของสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล……………………………………………...
แสดงผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้…..
แสดงข้อมูลทัว่ ไปของครู กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินตนเอง……………………...
แสดงผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล………………………………………………………..
แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะย่อยของสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ………………………………………………………..
แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ……….
แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะจริ ยธรรมจรรยาบรรณและ
ค่านิยม…………………………………………………………………
แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการสื่ อสาร………………
แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนา
การศึกษา……………………………………………………………...
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โมเดลการพัฒนาหลักสู ตร………………………………………………...
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั โลกในศตวรรษที่ 21มีการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นอย่างรวดเร็ วทั้งด้านวิทยาการสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge-based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งยกระดับคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กบั
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ประเทศต่างๆจึงมีความพยายามยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของตนให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากลทั้งทางด้านคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้และ สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ
โดยมุ่งให้สามารถใช้วิทยาการที่กา้ วหน้าในการติดต่อสื่ อสาร และแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่ ง
ในการพัฒนาประเทศตัวบ่งชี้ ที่สาคัญประการหนึ่ งที่มีความสาคัญสาหรับใช้ในการแข่งขันในเวที
โลกคือคุณภาพการจัดการศึกษา แต่สภาพความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจากการนากระบวนการทางการจัด
การศึกษามาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นยังมีปัจจัยหลายประการที่ก่อให้
เกิ ดผลกระทบอย่างมากมายต่อการจัดการศึ กษาเช่ น การก้าวกระโดดของระบบเศรษฐกิ จ ระบบ
เทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้น เช่นเดียวกันการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั มีการพัฒนา
หลักสู ตรและการสอนให้เป็ นทางเลือกสาหรับผูเ้ รี ยนในหลายรู ปแบบตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
สาคัญของหลักสู ตรนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึ กษาและวิเคราะห์ เชิ งเปรี ยบเที ยบหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสู ตรของนานาประเทศ พบว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับการเรี ยนการสอนเนื้ อหาตามสาระการเรี ยนรู ้ เป็ นลาดับแรก แต่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์นอ้ ยมาก ซึ่ งต่างกับหลักสู ตร
ในหลายๆประเทศ อีกทั้งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ไม่สะท้อนให้เห็นการ
จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยนที่เชื่ อมโยงกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 และจาก
การประเมินติ ดตามผลการใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ย นส่ วนใหญ่ยงั ไม่ส ามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดคุ ณภาพตาม
เจตนารมณ์ ข องหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู ต้องมี ความรู้
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ความเข้าใจในเป้ าหมายของหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างถ่องแท้สามารถนาไป
ถ่า ยทอดแก่ ผูเ้ รี ย น และประยุกต์ใช้สื่ อ อุ ป กรณ์ ต่า งๆตลอดจนนวัต กรรมและเทคโนโลยีที่ เ อื้ อ
ต่อ การเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555:10) ซึ่ งถ้า
เปรี ย บเที ย บกับ นานาประเทศแล้ว จะพบว่า การจัด การศึ ก ษาของไทยมี คุ ณ ภาพยัง ไม่ ไ ด้ระดับ
มาตรฐานตามสากล ดังจะเห็นได้จากการสรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบที่
สามปี 2554-2558 ของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(สานักทดสอบทางการศึกษา, 2556 ) พบว่าในมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี้ ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาส่ วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ และตัวบ่งชี้ ที่มีผลการประเมิน
ในระดับต้องปรับปรุ งเร่ งด่วนสู งกว่าตัวบ่งชี้ อื่นๆคือตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิ ผลของการจัด การเรี ย น
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและตัวบ่งชี้ ที่12 ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึ กษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานที่ พฒั นาสู่ ความเป็ นเลิ ศ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของลัดดาวัลย์ สื บจิต (2558) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า ด้านการปฏิ บตั ิ ตนตามมาตรฐานวิช าชี พในตัวบ่งชี้ ด้า นความเชี่ ยวชาญในการจัด
การเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด และยังสอดคล้องกับการศึ กษาของกัลยารัตน์ เมธี วีรวงศ์ (2558 ) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า ด้านคุณลักษณะของครู
ด้านความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั ในประเทศและเครื อข่ายนานา
ชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และด้านเป็ นผูน้ าในการแสวงหาความรู้ ฝึ กทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู ้มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึกษา (2559) ได้ศึกษาและจัดทารายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558
(IMD2015) พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของประเทศไทย ประสิ ทธิ ภาพการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ ใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังไม่น่าพึงพอใจเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศจีน สาธารณรัฐเกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิ งคโปร์ ซ่ ึ งมีการลงทุนทางการศึกษาที่พิจารณา
จากร้ อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาในภาครัฐต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) น้อยกว่า ประเทศไทยแต่ คุณภาพในการจัดการศึ ก ษา และอันดับ ตัวชี้ วดั ภาพรวมด้า น
การศึกษายังเหนือกว่าไทยสอดคล้องกับผลการทดสอบของโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ
หรื อ PISA (Program for International Student Assessment) ซึ่ งประเมินความรู้และทักษะของ
นักเรี ยนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และปั จจุบนั เป็ นการประเมิน
รอบสอง (Phase II : PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) การประเมินผลในแต่ละครั้งสามารถ
ให้ขอ้ มูลคุณภาพการศึกษาของชาติเมื่อเทียบกับประชาคมโลกซึ่ งผลการประเมินของประเทศไทย
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ครั้ งล่ าสุ ดในปี 2015อันดับรวมของประเทศไทยอยูล่ าดับที่ 55 ลดลงจากครั้ งก่อน (ปี 2012) 6-7
อันดับซึ่ งในปี 2012 ประเทศไทย มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งสามวิชาโดยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นานาชาติมากซึ่ งในรอบนี้ ก็ยงั ไม่ดีข้ ึนกว่าเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว ทั้งนี้ OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบของแต่ล ะประเทศโดยชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า
บทบาทของครู มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน ครู ตอ้ งพัฒนาการเรี ยนการสอน
ร่ วมกัน ครู เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของเยาวชนในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้โดยเฉพาะครู ที่
มีเทคนิคการสอน (Instructional Process)ที่ดีมีความยืดหยุน่ ทั้งต่อผูเ้ รี ยนที่มีสมรรถนะสู ง สมรรถนะ
ต่า และผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2560)
นอกจากนี้ เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ( World Economic Forum: WEF) ได้เผยแพร่ ผลการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index: GCI) ของประเทศต่างๆ
จานวน 140 ประเทศในระดับโลก ประจาปี ค.ศ. 2015-2016 ซึ่ งดัชนี ความสามารถทางการแข่งขัน
ระดับโลกเป็ นมาตรวัดที่สาคัญที่สามารถชี้ ให้เห็นถึงจุดเด่น และประเด็นที่ควรต้องพิจารณา ซึ่ ง ผล
การจัดอันดับพบว่าประเทศไทยมีอนั ดับต่าลงโดยเฉพาะในกลุ่มปั จจัยพื้นฐาน (Basic Requirements)
ซึ่ งเป็ นกุญแจสาคัญสู่ การผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิ จประเทศ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมด้านสถาบัน(Institutions)โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ด้านสุ ขภาพและการศึกษาเบื้องต้น (Health and
Primary Education) ถดถอยลง 2 อันดับซึ่ งรายงานระบุวา่ ประเทศไทยต้องเร่ งเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศโดยให้ความสาคัญกับเรื่ องของนวัตกรรมเพราะในอนาคตการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจะวัดผลจากการก้าวสู่ อุตสาหกรรม (อภิยุกต์ อานวยกาญจนสิ น
, 2559)
จากสภาพและปั ญ หาดัง กล่ า วสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาของประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในการจัดการเรี ยนการสอนและคุณภาพของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการพัฒนาครู จึงจาเป็ นอย่าง
ยิ่งในโลกยุคปั จจุบนั ที่กระแสแห่ งความเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยี และ
ข้อมูลข่าวสาร ครู จึงจาเป็ นต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานหรื อดาเนิ นกิจกรรมในวิชาชี พครู ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการ
ของหน่ วยงานการศึกษา ตั้งแต่โรงเรี ยน เขตพื้นที่การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิ การ (สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2551) และการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้ าหมายการปฏิรูปการศึกษา
และการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ ภายในปี 2561 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2554) โดยมี
เป้ าหมายยุทธศาสตร์คือ1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 2) คนไทย
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ใฝ่ รู้ สามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง 3) คนไทยใฝ่ ดี มี
คุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึก และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มี
วัฒนธรรมประชาธิ ปไตย 4) คนไทยคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ มีทกั ษะในการคิดและปฏิ บตั ิ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่ อสาร
ด้วยเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมสาหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีศกั ยภาพเทียบเคียงกับนานา
อารยประเทศ และเป็ นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ค นไทยก้า วทันต่ อความเปลี่ ย นแปลงและ
ความก้าวหน้าของโลก มีศกั ยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World –
class standard school) จึงเป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐานนามาใช้เป็ นมาตรการเร่ ง ด่ วนในการยกระดับ การจัดการศึ ก ษาให้มี คุ ณภาพมาตรฐาน
เที ยบเท่าสากลด้วยการให้โรงเรี ยนในโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา และจัดกระบวน
การเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ย นบรรลุ คุณภาพตามมาตรฐานที่ กาหนดของหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรี ยนรู ้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent
Study:IS)โดยมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ตรและจั ด การเรี ยนการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพ
เป็ นพลโลก มี ท ัก ษะ ความรู ้ ความสามารถ และคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ใ นระดับ เดี ย วกับ
มาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของประเทศชั้นนาที่มีคุณภาพการศึกษาสู ง และมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพเยาวชนสาหรับยุค ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และเป็ นไป ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่ Learning
to know หมายถึง การเรี ยนเพื่อให้มีความรู ้ในสิ่ งต่างๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู ้จกั
การแสวงหาความรู ้ การต่อยอดความรู ้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู ้ข้ ึนใหม่ Learning to do
หมายถึ งการเรี ยนเพื่อการปฏิ บตั ิหรื อลงมื อทา ซึ่ งอาจนาไปสู่ การประกอบอาชี พจากความรู้ที่ได้
ศึกษามารวมทั้งการปฏิบตั ิเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม Learning to with the others หมายถึงการ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ร่ว มกับ คนอื่ น ได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ทั้ง การด าเนิ น ชี วิต ในการเรี ย น
ครอบครัว สังคม และการทางาน Learning to be หมายถึงการเรี ยนรู ้เพื่อให้รู้จกั ตัวเองอย่างถ่องแท้ รู ้
ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรี ยนต่อการประกอบ
อาชี พที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ North Central Regional
Educational Laboratory & Metiri Group (2003: 2)ได้กล่าวว่าทักษะต่างๆในสังคมแห่ งความรู ้
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(Knowledge Society) มี ค วามจาเป็ นหรื อเป็ นความต้องการของคนในยุค ศตวรรษที่ 21ซึ่ งมี
ความสาคัญพอๆกันกับทักษะใหม่ๆที่ เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากขณะนี้ เรากาลังก้าวออกจากยุคของข้อมูล
ข่าวสาร (Information Age)ไปสู่ ยคุ ของการสร้างสรรค์ (Conceptual Age) และได้ ระบุวา่ สิ่ งที่สาคัญ
และมีความจาเป็ นสาหรับในการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่จะให้ประสบผลสาเร็ จในปั จจุบนั นี้ ตามฐานความรู ้
(knowledge based) และสังคมโลก (global society) นั้น มี 3 ประการคือ 1) ประชาชนต้องยอมรับว่า
ในปั จจุ บ นั นี้ ทกั ษะในศตวรรษที่ 21 เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรั บ การศึ ก ษาของผูเ้ รี ยน 2)โรงเรี ยนต้อง
ยอมรับว่าการออกแบบการเรี ยนรู ้ใหม่ๆที่เกิดจากการวิจยั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยี
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิ ทธิ ภาพในบริ บทของเนื้ อหาทางวิชาการอย่างเข้มงวด และ 3)
ผูก้ าหนดนโยบายต้องกาหนดให้การประเมินผลเป็ นภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรี ยนโดย
ให้โรงเรี ยนมีการประเมินผลที่วดั ทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และทักษะในศตวรรษที่ 21
การจัด การศึ ก ษาในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ จ ะต้อ งพัฒ นา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตรและเทียบเคียงกับนานาประเทศได้พร้อม
กับมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับที่จะดารงชี วิตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
โลกอย่า งรวดเร็ ว และที่ สาคัญเพื่ อเป็ นการต่ อยอดในการเรี ย นในระดับที่ สูง ขึ้ นต่อไป การที่ จะ
พัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ คุณภาพที่คาดหวังในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่
ั น์ (2555) ได้
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ สอดคล้อ งกับ ในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ดัง ที่ วิล ัย พรณ์ เสรี ว ฒ
ทาการศึกษาวิจยั การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และจากผลการวิจยั ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าความเป็ นสากลทางการศึกษานั้นหน่วยงานทางการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
การเรี ยนการสอนให้สูงขึ้น หรื อทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ เพื่อพัฒนาประชากรให้พร้อมที่จะ
เรี ยน หรื อทางานได้ทุกแห่งในโลกในมาตรฐานเดียวกัน และการที่จะทาเช่นนั้นได้ตอ้ งมีการพัฒนา
โรงเรี ยนให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล Chalker & Haynes (2004) ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีที่ดีที่สุด
ในระบบการศึกษาจาก 10 ประเทศ ซึ่ งได้กล่ าวว่า การกาหนดมาตรฐานสากลจะเป็ นสิ่ งบอกให้
รัฐบาลรู ้ ว่า นักเรี ยนควรรู ้ อะไร และทาอะไรได้ เนื้ อหาสาคัญสาหรับการเป็ นพลโลก ควรได้ถูก
สอนในทุกโรงเรี ยน นอกจากนี้ ผลการศึกษาของปาจรี ย ์ รัตนานุ สนธิ์ (2556) ที่ได้พฒั นาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะความเป็ นพลโลกของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น ยอมรับแนวคิ ดที่ แตกต่างทางการเมื อง เคารพสิ ทธิ และ
เสรี ภาพ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มสันติภาพและความเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองในระดับต่างๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตระหนักและมีส่วน
ร่ วมในปั ญหาของสิ่ งแวดล้อม ตระหนักถึงความสาคัญในสาธารณสุ ขพื้นฐานอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ทั้งนี้ ดิเรก วรรณเศียร; ประสิ ทธิ์ เขียวศรี ; และนพรุ จ ศักดิ์ ศิริ ได้วิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นคุณภาพครู และ
ด้านการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นองค์ประกอบที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ข้อค้นพบสาคัญ
ของการวิจยั คือครู ยงั ไม่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู้ได้รวมถึงปั ญหา
ด้านส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ งาน
วิจ ยั ยัง เสนอให้โรงเรี ย นมาตรฐานสากลต้องเลื อกครู ที่เป็ นคนเก่ ง คนดี มี ทกั ษะการสื่ อสารที่ ดี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงโดยต้องส่ งเสริ มให้ครู มีคุณลักษณะ และพฤติกรรมด้าน
การพัฒนาหลักสู ตร การใช้เทคโนโลยี และการสื่ อสาร มีการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ที่ดี สามารถใช้
แนวการวัดประเมินผล และจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สามารถใช้สื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรี ยนรู้ มีผลงานวิจยั และโครงงานรวมถึ ง ต้อ งมีคุ ณ ลัก ษณะเป็ นนัก วิจ ยั สอดคล้อ งกับ
ผลการสัม ภาษณ์ ป ระธานกรรมการคุ รุส ภา(2557)ที่ ไ ด้กล่าวถึงสภาพการณ์ปัจจุบ นั ของการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลนั้นควรจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตเต็มตาม
ศัก ยภาพเชื่ อมโยงกับ ศตวรรษที่ 21 โดยครู จ ะต้อ งจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นมี
ศักยภาพที่เป็ นสากล (Global Competency) ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประหลัก ๆ4ด้านหรื อ CCPR
Modelคือ 1) Critical Mind คือสอนให้ผเู้ รี ยนมีการคิดวิเคราะห์ 2) Creative Mind มีการคิด
สร้างสรรค์คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม 3) Productive Mind คือการมีผลผลิตใหม่ๆด้วยค่า
ของคนและผลของงานและ4) Responsibility Mind การมีความรับผิดชอบและคุณลักษณะของครู ที่
สอนในโรงเรี ยนมาตรฐาน สากลควรมีทกั ษะ7ประการหรื อทักษะครู ในศตวรรษที่ 21 คือ 1) สร้าง
และบูรณาการความรู้ได้ 2) มีความคิดวิเคราะห์และสร้ างสรรค์ 3) มีวิสัยทัศน์และตกผลึ กทาง
ความคิด 4) รู ้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ 5) มีทกั ษะการสอนให้เติบโตตามศักยภาพและสร้างผลงาน
ได้ 6) เข็มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรม 7) เป็ นผูน้ าและนาการเปลี่ยนแปลงได้ และจาก
การสัมภาษณ์รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) ถึงสภาพการณ์ใน
การจัดการเรี ยนการสอนของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ งได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน สากลนั้นครู จะต้องมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็ นครู ซ่ ึ งประกอบด้วย
ทักษะ 8 ด้านคือ 1) ทักษะการวินิจฉัยทาความรู้จกั และทาความเข้าใจศิษย์ 2) ทักษะสร้างแรง
บันดาลใจ 3) ทักษะการออกแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – based Learning:
PBL) 4) ทักษะการชวนศิษย์ทาการเปิ ดใจเรี ยนรู ้หลังทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ งการทางาน(Reflection
/After Action Review (AAR) 5) ทักษะการประเมินเพื่อพัฒนา /ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายคน 6)
ทักษะการเรี ยนรู้ และสร้ างความรู ้ ใหม่จากการท าหน้าที่ ค รู 7) ทักษะการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ใ น
กระบวนการเรี ยนรู้แบบชุมชนการเรี ยนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ 8)
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ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารซึ่ งทักษะเหล่านี้ จะส่ งผลต่อการ
พัฒนาผู ้เรี ยนให้ สอดคล้องกับยุ คศตวรรษที่ 21และมี ศ ัก ยภาพเป็ นพลโลก ในท านองเดี ย วกัน
ผูอ้ านวยการสานักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย (2557) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบดูแลโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลกล่ า วว่า จากสภาพของความเป็ นสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ถูก ขับเคลื่ อนตาม
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆในโลกอย่างหลากหลาย จึงต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก
ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนของครู ตอ้ งใช้กระบวน การจัดการเรี ยนรู้ตามบันได 5 ขั้น ได้แก่ 1)
การตั้ง ค าถาม/ สมมติ ฐาน (Hypothesis Formulation) 2) การสื บ ค้นความรู้ และสารสนเทศ
(Searching for Information) 3) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 4) การสื่ อสารและ
นาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication) 5) การ บริ การสังคมและจิตสาธารณะ
(Public Service) และได้กล่าวว่า คุณลักษณะของครู น้ นั มีองค์ประกอบ หลักๆ คือ 1) ครู จะต้องมี
ทักษะในการประเมินผล 2) ทักษะและความสามารถที่ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ความ
เป็ นสากล ได้แก่ ทัก ษะ และความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ การคิดสร้ า งสรรค์ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยี และรวมถึงทักษะความสามารถในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 3) ครู จะต้องมีจิตวิญญาณแห่ งความเป็ นครู 4) การรู้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล 5)
มี ค วาม มุ่ ง มัน่ เสี ย สละ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ นผูป้ ลู ก ฝั ง คุ ณธรรมสิ่ ง ที่ ดี ต่า งๆให้นัก เรี ย นมี
จิตสานึกที่ดีต่อตนเอง และสังคมพร้อมก้าวสู่ การมีทกั ษะชีวติ สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุ ข
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ องภาพการศึกษาไทยใน
อนาคต 10-20 ปี ซึ่ งได้เสนอแนะว่าในการจัดการศึกษาควรพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วม
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข สาหรับหลักสู ตรควรมีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมองทั้งสองซี ก
ไม่ว่าจะเป็ นด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม ศีลธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรมรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ สุ ข อนามัย และหลัก สู ตรควรมี ค วามยืดหยุ่นสามารถปรั บเปลี่ ย นให้เหมาะสมกับ
บริ บทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ส่ วนด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ควรเป็ น
กระบวนการที่ ป ลุ ก เร้ า และเสริ ม สร้ างสติ ปั ญ ญาของผูเ้ รี ย นตามแต่ ล ะช่ ว งวัย โดยเน้น การคิ ด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในส่ วนของด้านครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจะต้องเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ มี ความเป็ นมื ออาชี พ ได้รับการส่ งเสริ มและ
พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อง มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะการสอนในสาขาวิช า มี ค วามสามารถทางภาษาและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อใช้ในการแสวงหาความรู ้ ใหม่ๆสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ผอู ้ านวยการ
สถาบันแห่ งชาติ เพื่ อการพัฒนาเด็ก และครอบครั วมหาวิทยาลัยมหิ ดล (2557)กล่าวว่าในการจัด
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การเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีองค์ประกอบหลักๆ คือ 1) การจัดการเรี ยนรู้ตอ้ งเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล/การรู ้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน 2) การเรี ยน
ด้วยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา (Learning by doing) 3) การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) 4) การสอนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น(Meaningful
Participation) และองค์ประกอบของทักษะที่เรี ยกว่าโอกาสทองของผูเ้ รี ยน(Golden Period) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ1) ทักษะการใช้เหตุผล (Advance Reasoning Skills) 2) ทักษะการคิด
วิเคราะห์ /คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking Skills) 3) ทักษะการแก้ปัญหา
(Problem Solving Skills) 4) ทักษะการรู้คิด (Meta Cognition Skills) และอีกประการหนึ่งคือการเรี ยนรู้
ทางอารมณ์ และสังคมหรื อการเหลาความคิด (Scaffolding) ซึ่ งมี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การรู้จกั รัก
ตนเองและสังคม (Learning to love) 2) การตระหนักรู้สังคม (Social-awareness) 3) ความสามารถ
ทางการเข้าสังคม (Social Competence) 4) การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล (Relationship
skills) 5) การจัดการตนเอง (Self-management) และ6) การมีจิตสาธารณะ(Public mind) ซึ่ งส่ งผล
ให้ผเู้ รี ยนสามารถรับรู้และเข้าใจความคิดอารมณ์ และความรู้สึกของตนและผูอ้ ื่นได้ตามความเป็ นจริ ง
สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทาของตนให้แ สดงออกได้อ ย่า งเหมาะสมรวมทั้ง สามารถ
สื่ อ สารกับ ผู อ้ ื่ น และสร้ า งสั ม พัน ธภาพกับ ผู อ้ ื่ น ได้เ ป็ นอย่า งดี สาหรั บ คุ ณ ลัก ษณะของครู น้ ัน
ประกอบด้วย 1) ครู จะต้องเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) 2) มีทกั ษะการฟัง/มีเหตุมีผลและ
มีสุนทรี ยศิลป์ 3) เป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีจิตสานึกของความเป็ นครู 4) มีความ
เมตตา (Mankind) 5) มี ท กั ษะในการดู แ ลผูเ้ รี ย นและ 6) การเปิ ดใจเรี ย นรู ้ ห ลัง ทากิ จ กรรมเพ
เพื่ อปรับปรุ งการทางาน(After Action Review : AAR) และจากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการโรงเรี ยน
เบญจมราชูทิศ (2557) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในจังหวัดราชบุรีได้
กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ มาตรฐานสากล และมี
ทักษะและความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวติ ในยุคศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้ 1)
การรู ้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยน 2) ) การเรี ยน
ด้วยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา(Learning by doing) เน้นฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่ สัมมาชี พ 3) พัฒนา
ผูเ้ รี ย นผ่า นการศึ ก ษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) 4) จัดรู ปแบบกระบวนการจัด
การเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สามารถสรุ ปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 4) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรม ส่ วนคุ ณลักษณะของครู น้ นั องค์ประกอบที่
สาคัญๆได้แก่ 1) ครู ผสู้ อนต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ และ
เนื้ อหา 2) มีความสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและ
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การประเมินผล 3) มีคุณธรรม จริ ยธรรม 4) มีจิตวิญญาณแห่ งความเป็ นครู 5) มีการพัฒนาตนเอง
และสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรี ย นการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชี พ 6) มี
สมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ดัง นั้นจึ งกล่ า วได้ว่า การพัฒนาบุ ค ลากรทางการศึ กษาให้มี ความรู ้ ความสมารถ และ
ทัก ษะในการปฏิ บตั ิง านในวิชาชี พ ครู นับ ว่า เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ จะต้องกระท าอย่า งเป็ นระบบ และ
ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 80 แห่ งพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ได้ร ะบุ ใ ห้มี ก ารพัฒ นาข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
วิท ยฐานะเพื่ อเพิ่ มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่ ดี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ ที่
เหมาะสมในอัน ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ร าชการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
ก้าวหน้าแก่ ราชการ และยังได้ระบุ ว่า สมรรถนะเป็ นมาตรฐานและเครื่ องมือสาคัญที่ ช่วยให้การ
บริ หารงานดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สมรรถนะจะเป็ นตัวบ่งบอกว่า ถ้าเราต้องการจัดการเรี ยน
การสอน การบริ หาร หรื อการนิ เทศการศึกษาให้ประสบความสาเร็ จและบรรลุ ผลตามเป้ าหมาย
จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ ทักษะและคุ ณลักษณะด้านใดบ้างเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะความสามารถในด้านการจัดการเรี ยนรู้ของผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษา
นั้น มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะเกี่ยวพันโดยตรงกับการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยนโดยตรง (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา,2549) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ศึก ษา และพัฒนาวิช าชี พ ครู ไ ด้มี การดาเนิ นการแก้ปั ญหาคุ ณภาพครู คื อการกาหนด มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็ นข้อกาหนดคุ ณสมบัติดา้ นวิชาชี พ (Professional Qualification) โดย
กาหนดมาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชี พมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิตนโดยได้จดั ทาคู่มือการประเมินสมรรถนะครู เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการนาแบบประเมิ น
สมรรถนะครู สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานไปใช้ป ระเมิ น สมรรถนะ
ครู ผสู้ อนที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ
และการปฏิรูประบบราชการ และหน่ วยงานต่างๆซึ่ งสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(2547) ได้นาแนวคิ ดของสมรรถนะมาใช้ใ นการบริ หารบุคคลในภาครัฐให้มี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเห็ นได้ว่า การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บ นั ได้น าแนวคิ ด เกี่ ย วกับ สมรรถนะ
(Competency) มาใช้ในหน่วยงานการศึกษามากขึ้นและในวงการบริ หารทรัพยากรบุคคล องค์การ
ชั้นนาต่า งๆได้นาระบบสมรรถนะมาเป็ นพื้ นฐานในการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลอย่างเป็ นระบบ
ต่อเนื่อง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และคุม้ ค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหนึ่ งด้วย ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความสาคัญต่อการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การ สมรรถนะเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
ร่ วมงานคนอื่นๆโดยคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็ นตัวผลักผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรื อเหนือกว่าเกณฑ์/เป้ าหมายที่กาหนดไว้ (David C. Mc Clelland, 1975)
สมรรถนะ (Competency) จึงเป็ นเครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งที่กาลังได้รับความนิ ยม และทวีความสาคัญต่อ
การบริ หารทรัพยากรมากขึ้นเรื่ อยๆ และถูกนามาใช้ในองค์กรต่างๆมากขึ้นโดยยึดหลักสมรรถนะที่
สอดคล้องต่อการปฏิบตั ิงานในมาตรฐานระดับสู ง (High Performance) ซึ่ งส่ งผลให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ ถึงแม้วา่ ทางหน่วยงานทางการศึกษาได้เห็นความสาคัญ
ของสมรรถนะซึ่งนามาใช้ในการบริ หารงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการ
พัฒนาการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในการกาหนดสมรรถนะ
จะต้องกาหนดให้สอดคล้องเชื่ อมโยงกับเป้ าหมายของหน่ วยงานและสอดคล้องรองรับกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคคล (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548) สอดคล้องกับฐิติพฒั น์ พิชญธาดาพงษ์
(2548) ที่ได้กล่าวว่า ปั จจุ บนั โลกของเรากาลัง ก้า วสู่ ย ุค การดาเนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานขององค์
ความรู ้ (knowledge-based economy) “องค์การใดก็ตามที่มีทรัพยากรที่มีศกั ยภาพสู งหรื อมีความรู้
ความสามารถสู งก็จะสามารถสร้ างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง” ดังนั้นองค์การต่างๆจึงพยายาม
แสวงหาเครื่ อ งมื อ และวิ ท ยาการใหม่ ๆ เพื่ อ น ามาจัด ท าระบบหรื อ วางแนวทางในการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ก า ดังนั้นสมรรถนะจึ งเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒนาความสามารถของ
บุ ค ลากรในองค์ ก ารอย่ า งมี ร ะบบต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์
วัฒนธรรมองค์การ และยุทธศาสตร์องค์การเพื่อเป็ นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทางาน
ของบุคลากรซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการวัดและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านของบุ คลากรได้อย่า ง
ชัดเจน และมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นพื้นฐานสาคัญของระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆขององค์การ เช่ น การพัฒนาบุ คลากร การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน และการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในวิชาชี พ สอดคล้องกับชู ชัย สมิทธิ ไกร (2552) ที่กล่ าวว่า สมรรถนะของบุ คลากรมี
ความสาคัญกับทุกวิชาชีพในอันที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพราะ
ความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันขององค์การขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของบุคลากรในองค์การ หรื อที่เรี ยกว่า
“ทุนมนุษย์” ซึ่ งหมายถึงสมรรถนะของบุคคลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
วิสั ย ทัศ น์ พันธกิ จ และเป้ าหมายขององค์ก ร องค์ก รใดที่ มี ทุ นมนุ ษ ย์ที่ ดีเลิ ศ ย่อมมี โอกาสที่ จ ะ
บรรลุผลสาเร็ จได้ดีและเร็ วกว่า และจากการศึกษาขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD, 2013)ได้กล่าวถึ งระบบการศึกษาอาจจะมีการพัฒนามาตรฐานการสอน และ
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เกณฑ์ ข องแต่ ล ะแห่ ง ไว้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะสามารถครอบคลุ ม
การศึกษาได้ท้ งั ระบบนั้น สิ่ งที่จะอธิ บายถึงคุณภาพการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพได้สูง ก็คือสมรรถนะ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ซ่ ึ งจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้ เรี ยนรู ้ และมีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมาย และการ
ปฏิบตั ิงานของครู ซ่ ึ ง ความรู ้และทักษะต่างๆจะสะท้อนถึงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี
คุณภาพและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของโรงเรี ยน และในทานองเดี ยวกัน กฤษณพงศ์
กี รติกร (2557) ได้กล่ าวถึ งการยกระดับคุ ณภาพ “ครู ไทยในศตวรรษที่ 21” ว่าครู ตอ้ งมีสมรรถนะ
และความเชี่ ยวชาญในการทางานที่ประกอบด้วย ความรู ้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทางานซึ่ ง
จากการศึกษาและวิจยั ของSteiner(2010) พบว่า สมรรถนะการเรี ยนรู้เป็ นมาตรฐานในการดาเนินงานที่
มีความสาคัญต่อความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และสมรรถนะทาให้ระบบ การศึกษามีการ
พัฒนาและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นครู จึงต้องใช้สมรรถนะเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็ นไปตามมาตรฐานของความสาเร็ จ และใช้เป็ นเครื่ องมือประเมินระดับ ความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู้ของตนเอง
จากที่กล่าวมาได้แสดงให้เห็ นถึ งความสาคัญของสมรรถนะที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์การอย่างมีระบบซึ่ งส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของบุคลากร และองค์กรโดยนาสมรรถนะมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
ครู สถานศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และพัฒนาครู ควรอย่างยิ่งที่จะได้มีการศึกษา และนา
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ สมรรถนะครู ม าใช้ป ระโยชน์ ต่อ การพัฒนาครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ เพราะครู เป็ นผูท้ ี่ มี
ความสาคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จึงได้มีหน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการหลายคนได้มี
การศึกษาวิจยั ถึงปั ญหาสาคัญที่เกิ ดขึ้นกับครู ซึ่ งปั ญหาครู ไม่มีคุณภาพมิได้เกิ ดจากระบบไม่ดี แต่
เกิ ดจากครู ขาดแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ไม่ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อี กทั้งขาดตัวบ่งชี้ ที่
ชัด เจนว่า ครู ที่ ส อนดี ค วรแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมการสอนแบบใด (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ กษา, 2551) สาหรับโรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จดั ท าตัวบ่งชี้ ส าหรั บวัดความสาเร็ จของ
โครงการไว้เพื่อตรวจสอบความสาเร็ จของการดาเนิ นโครงการในภาพรวมแต่ยงั ขาดตัวบ่งชี้ ดา้ น
กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ที่ควรกาหนดไว้ก่อนให้ชัดเจน
เพื่อที่ครู จะได้นาไปใช้ในการปฏิบตั ิเพื่ อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ผลกับผูเ้ รี ยน ดังนั้นถ้าได้มีการ
กาหนดสมรรถนะ และตัวบ่งชี้ ดา้ นการจัดการเรี ยนรู้ของครู และนาไปใช้ประเมิน สมรรถนะด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ก็จะทาให้ทราบขีดความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งจะนาไปสู่ การมี
สารสนเทศทางการจัดการเรี ยนรู้ของครู วา่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรื อไม่เพียงใด ทั้งนี้ ในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ การศึกษานับเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งซึ่ ง Pollate (1990 อ้างถึ งในประยูร เจริ ญสุ ข ,
2553: 20) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ ทางการศึกษาเมื่อนาไปใช้ในการศึกษาจะมีประโยชน์
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ในการติดตามผลของระบบการศึกษา และช่วยตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นไปในทิศทางที่
ต้องการหรื อพึงประสงค์หรื อไม่ ซึ่ งจะทาให้เข้าใจการทางานของระบบการศึกษาได้เป็ นอย่างดี และ
ยังเป็ นข้อความที่กาหนดนโยบาย ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบในการวางแผน คือขาดความชัดเจนในการ
กาหนดวัตถุ ประสงค์ และนโยบายมักจะระบุ ในลักษณะที่กว้างมากเกินไปการนาตัวบ่งชี้ มาใช้ใน
ข้อความก าหนดนโยบายจะช่ วยให้ท ราบสิ่ งที่ ต้องการตามเป้ าหมายของนโยบายได้ชัดเจนขึ้ น
นอกจากนี้ แล้วยังสามารถใช้ในการเปรี ยบเที ยบการศึกษาระหว่างโรงเรี ยน อาเภอ จังหวัด และ
ภายในประเทศ หรื อระหว่างประเทศได้หรื อใช้เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การศึกษาที่มีความตรง และ
ความเที่ ย งซึ่ งจะท าให้ ป ระเทศที่ มี ร ะบบการศึ ก ษาในกลุ่ ม เดี ย วกัน สามารถใช้ข ้อ มู ล อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และใช้ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรื อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการศึกษาในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นย่าเปรี ยบเสมือนการศึกษาระยะ
ยาว ซึ่ งการที่จะได้ตวั บ่งชี้ ที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือวัดความสาเร็ จได้
ตรงตามความเป็ นจริ งมากที่ สุดนั้นควรจะต้องมี การพัฒนาตัวบ่งชี้ ให้ครบทุ กมิ ติและครอบคลุ ม
ลักษณะที่ตอ้ งการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการพัฒนาที่มีความตรง ความถูกต้อง มีการกาหนด
เกณฑ์ของตัวบ่งชี้โดยใช้ผลงานวิจยั เป็ นฐานสนับสนุนด้วย (เอื้อมพร หลินเจริ ญ, 2547:2)
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวผูว้ จิ ยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรทางการศึกษา จึงสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาการพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนต้นแบบที่จะสร้างเยาวชนไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก
และมีความสาคัญอย่างมากในอันที่จะช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับการผลิตครู การพัฒนาครู นาไปกาหนด
เป็ นแนวทางในการประเมิ น สมรรถนะด้านการจัด การเรี ย นรู้ ของครู หรื อเป็ นเครื่ องมื อในการ
เสริ มสร้างให้ครู มีสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู้ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในยุคปั จจุบนั และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้มีการ
ปฏิรูปครู ในด้านการจัดการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเป็ นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี ไปสู่
การสร้ า งโมเดลโครงสร้ า งสมรรถนะ และตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะที่ ผูว้ ิจ ัย สามารถตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างที่พ ฒ
ั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ซ่ ึ งสามารถนาโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนหรื อประเมิน
สมรรถนะของครู ที่สอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล หรื อในโรงเรี ยนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ทัว่ ไปที่ ต้องการยกระดับ การจัดการเรี ย นรู้ สู่ โรงเรี ยนที่ เป็ นมาตรฐานสากล อันจะช่ วยส่ ง เสริ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บตั ิ ง านของครู และส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพในการจัดการเรี ย นรู้ และการพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพสู งขึ้นเท่าเทียมหรื อสู งกว่ากับระดับสากล นอกจากนี้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาครู สามารถนาสมรรถนะ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่
เป็ นผลจาการวิจยั ไปใช้ประโยชน์และประกอบการตัดสิ นใจเพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาสมรรถนะ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษา และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจากแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) หลักการ เจตนารมณ์ของโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล 2) สมรรถนะครู 3) สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ 4) การพัฒนาสมรรถนะ 5)
กรอบแนวคิดและการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่21 6) แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ของโรงเรี ยนในประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล 7) หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การจัดการเรี ย นรู้
8) คุ ณลักษณะและศักยภาพของผูเ้ รี ย นที่ เป็ นสากล 9) แนวคิ ดการพัฒนาตัวบ่งชี้ 10) แนวคิ ด
การประเมินสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะตามกรอบการประเมิน 4 ด้าน ดังแผนภาพที่1

หลักการและเจตนารมณ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2553) สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2555)
แนวคิดสมรรถนะครู
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) Stacy Zeiger (2015) Teaching Community (2015) University of South Dakota (2016 )สานักพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) Kiymet Selvi (2010 ) Coombe, Christine (2014) SEAMEO INNOTECH (2010)
แนวคิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549)กัญญานันท์ ยุกต์แผน (2552) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2551)ชรอยวรรณ ประเสริ ฐผล (2556)
Danielson (2007)NIE, Singapore(2009) Asia Society (2011 SEAMEO INNOTECH (2010) Schleicher, A. (2012 )สานักงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (2555)
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะ
Mansfield (1996) Spencer & Spencer (1993 : 93-134) Shermon (2004:46) กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537)สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548) และเทื้อน
ทองแก้ว
แนวคิดการพัฒนาตัวบ่ งชี้
Johnstone (1981) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) สุ วมิ ล ติรกานันท์ (2545) และรัตนะ บัวสนธ์ (2555)
แนวคิดการประเมินสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะตามกรอบการประเมิน 4 ด้ าน
Stufflebleam (1981)
กรอบแนวคิดและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21
Partnership for 21st Century Skills) (2009) Asia Society ( 2012 ) Trilling and Fadel (2009: 176-177) North Central Regional Educational
Laboratory & Metiri Group (2003 ) Cisco Systems Inc. (2010) MOE,2015 Beers, S.Z. (2011)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
Glasersfeld (1996 ทิศนา แขมมณี (2554) Gardner(2007) สพฐ Barkley, Cross และ Major (2004) Brockett and Hiemstra (1991)
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ ที่มีประสิ ทธิภาพของโรงเรียนในประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล
Asia Society (2010,2011) Stewart (2008: 103-104) NIE, Singapore (2013)Ko, J., Sammons, P. and Bakkum, L. (2013:14 Kim Ee-gyeong and
Han You-kyung (2002:42)Center on International Education Benchmarking (2014) McKinsey & Company (2007)
The Department of Education and Early Childhood Development (2013) โรงเรี ยนในประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศสิ งค์โปร์ ประเทศฮ่องกง
ประเทศเกาหลีใต้ และ ประเทศญี่ปนุ่
คุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียนที่เป็ นสากล
The Asia Society (2012:5)สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) คณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช ,2557) กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิ งค์โปร์ (MOE,2015 )

S

ร่ างสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียน
มาตรฐานสากล
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะประจาสายงาน(Functional Competency)
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สมรรถนะย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะK-S-A (K:Knowledge) (S: Skill) (A: Attribute)

ประเมินสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
1.มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility standard)
2.มาตรฐานความเป็ นไปได้ (Feasibility standard)
3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard)
4.มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy standard)
Stufflebleam (1981)

ครู ประเมิน
ตนเองตาม
สมรรถนะ

ปรับปรุ ง

สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
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คาถามการวิจัย
1. สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. รู ปแบบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลประกอบด้วย
อะไรบ้าง
3. ความสอดคล้อ งของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างไร
4. ประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลอยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาและสังเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ข องครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากล
3. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู ้ ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สมมติฐานการวิจัย
1. สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่
กาหนดไว้ในโมเดลโครงสร้างมีความเหมาะสมตามเกณฑ์
2. โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู ้ ข องครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากลที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการประเมิน (standard of evaluation) 4 ด้าน คือ
มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็ นไปได้ (Feasibility standard) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety standard) มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy standard) อยูใ่ นระดับมาก
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้แสดงออก
ถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย หรื อสู งกว่าเป้ าหมายที่กาหนด ซึ่ งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency)
และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional competency)
1.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญหรื อเป็ น
หลัก ของครู ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารสอนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลทุ ก คนต้อ งปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานสากล หรื อมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสู ง ประกอบด้วย
สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ สมรรถนะจริ ยธรรม จรรณยาบรรณและค่านิ ยม สมรถนะการสื่ อสาร
สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน และสมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
1.2 สมรรถนะประจาสายงาน หมายถึง ความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่ เฉพาะหรื อ
ที่ มี อ ยู่เป็ นพิ เ ศษส าหรั บ ครู ใ นโรงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ ใ ช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการจัดการเรี ย นรู้
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมายและตามมาตรฐานสากล หรื อมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสู งประกอบด้วย สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สมรรถนะการประเมิ นผูเ้ รี ย น สมรรถนะการใช้ข้อมู ล สารสนเทศ เทคโนโลยีแ ละการพัฒนา
นวัต กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ สมรรถนะการท างานเป็ นที ม และ สมรรถนะสั ง คมและ
วัฒนธรรม
2. การจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง การที่ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้ใช้เทคนิค
กลยุทธ์ วิธีการ สื่ อวัสดุ ทรัพยากรแหล่งเรี ยนรู ้ การใช้เทคโนโลยี และการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยน
โดยนามาดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย การจัดการเรี ยนรู้ของทักษะในศตวรรษที่
21 การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดการเรี ยนรู้ของประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพตาม
มาตรฐานสากล และการจัดการเรี ยนรู้ “บันได 5 ขั้น” เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน (Five steps for student
development สู่ มาตรฐานสากล
3. สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู หมายถึง การใช้ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะ
ของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตามสมรรถนะหลัก และตามสมรรถนะประจา
สายงานซึ่งเป็ นตาแหน่งงานในหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนรู้ได้บรรลุตามมาตรฐานหรื อสู ง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลส่ งผลให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายแห่ งความสาเร็ จ คือ มีความเป็ นเลิศทาง
วิช าการ สื่ อสารได้อย่า งน้อยสองภาษา ล้ า หน้าทางความคิ ด ผลิ ตงานอย่า งสร้ า งสรรค์ และ
ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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ความรู้ (K:Knowledge) หมายถึง สิ่ งที่บ่งชี้ หรื อแสดงให้เห็นว่าครู มีความรู ้ และความ
เข้าใจในหลักการทฤษฎี วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิ ค กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ น
ความรู้ หรื อแนวคิดหลักที่สะท้อนถึ ง สมรรถนะหลักเช่ น การจัดการชั้นเรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนการพัฒนาวิชาชีพเป็ นต้น รวมถึงสิ่ งที่บ่งชี้ วา่ ครู มีความรู ้ และความเข้าใจในหลักการทฤษฎี
วิธีการที่ เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้ ให้บรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่สะท้อน
สมรรถนะประจาสายงานเช่ น ความรู ้ ความเข้าใจในหลักสู ตร การออกแบบการเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
ทักษะ (S:Skill) หมายถึง สิ่ งที่บ่งชี้ หรื อแสดงให้เห็นว่าครู มีความสามารถ ความชานาญการ
ความเชี่ ย วชาญในการจัดการเรี ย นรู้ การปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนรู้และ
และตามบทบาทหน้าที่ของครู ที่สะท้อนถึงสมรรถนะหลัก เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ การให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยน และการค้นคว้าหาความรู้เป็ นต้น รวมถึงสิ่ งที่
บ่งชี้วา่ ครู มีความสามารถ ความชานาญการและเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิงานที่
สะท้อนถึงสมรรถนะประจาสายงาน เช่น การสร้างและการพัฒนาหลักสู ตร การออกแบบการเรี ยนรู้
การประยุกต์ใช้วธิ ี สอนแบบต่างๆและการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นต้น
คุณลักษณะ (A:Attribute) หมายถึงสิ่ งที่บ่งชี้หรื อแสดงให้เห็นว่าครู มีพฤติกรรมที่แสดง
แสดงถึงค่านิยม ทัศนคติที่ดีงามต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของความเป็ นครู และต่อ วิชาชีพ
ครู ซ่ ึงสะท้อนถึงสมรรถนะหลักเช่น การเป็ นผูน้ าทางวิชาการ การปฏิบตั ิตนตาม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ เป็ นต้นรวมถึงสิ่ งที่บ่งชี้วา่ ครู มีพฤติกรรมที่
แสดงถึงค่านิยม ทัศ นคติ ที่ ดี ง ามต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านตามบทบาทหน้า ที่ ใ นการจัด การเรี ยนรู้
อันสะท้อนถึงสมรรถนะประจาสายงาน เช่ นการพัฒนาตนเอง การพัฒนาความฉลาดทาง อารมณ์
การทางานเป็ นทีม ความตระหนักต่อโลก และความตระหนักในความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็ นต้น
4. การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะ หมายถึง กระบวนการสร้างตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ได้จาก
การศึกษา และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด เอกสาร ตารา และงานวิจยั ประกอบด้วย การกาหนด
วัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะ การพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ การทดสอบเพื่อยืนยันกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ดว้ ยการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ ง ยืนยัน และการประเมิน ประสิ ท ธิ ผ ลเพื ่อ ให้ไ ด้ต วั บ่ง ชี้ ส มรรถนะที่ มี ความ
ถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ และมี ความเป็ นประโยชน์ ในการนาไปปฏิ บ ตั ิ จริ ง
5. โรงเรี ย นมาตรฐานสากล หมายถึ ง โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานที่พ ฒ
ั นาหลัก สู ตรและจัดการเรี ยนการสอนอย่า งมี คุ ณภาพ
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เที ย บเคี ย งมาตรฐานสากลและตามเจตนารมณ์ ข องหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World citizen) คือมี
ความเป็ นเลิศวิชาการ สื่ อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
6. มาตรฐานการประเมิ น หมายถึ ง เกณฑ์ใ นการวัด และประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลของ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็ นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐาน
ความถูกต้อง
7. ประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง ระดับ
ขีด ความสามารถที่ ป ระสบผลส าเร็ จในการจัดการเรี ย นรู้ ของครู ที่ ปฏิ บ ตั ิ ก ารสอนในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลตามสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ข องครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
8. ครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล หมายถึ ง ผู ท้ ี ่ป ฏิ บ ตั ิ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษาเข้าโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล และจัดการเรี ยนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
ประโยชน์ เชิงวิชาการ
1. โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ทาให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บทสังคมไทยและสามารถนาไปเป็ นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจยั ต่อเนื่ องหรื อพัฒนา
ให้สมบูรณ์ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
2. โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ดังนั้นจึงสามารถนาไปใช้เพื่อการวิจยั กับ
การวิจยั ของประเภทอื่นๆต่อไปได้อีก เช่ น การสร้ างโมเดลสมการโครงสร้ าง การวิจยั และพัฒนา
หรื อการวิจยั เชิงสาเหตุ เป็ นต้น
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ประโยชน์ ในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ได้โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด
การเรี ย นรู้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ ไ ด้รับ การยืนยันด้วยกระบวนการวิจยั ซึ่ ง สามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนหรื อสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู้
ในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลซึ่ ง จะท าให้ทราบจุ ดเด่ น จุ ด ด้อยในการจัดการเรี ย นรู้ ข องครู และ
สามารถ วางแผนพัฒนาครู ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นที่แท้จริ ง ช่วยลดปั ญหาความ
ไม่มีคุณภาพของครู ลดเวลา และปั ญหาในการพัฒนาครู ที่ไม่ตรงกับสภาพความต้องการจริ ง
2. โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสามารถนาสมรรถนะและตัว
บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลไปใช้ใ นการตรวจสอบและ
ประเมินครู เพื่อนาผลไปกาหนดแนวทางในการพัฒนาครู
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาไปใช้ในการออกแบบจัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ให้
มีสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะที่พฒั นาขึ้น
4. สถานศึกษาทัว่ ไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู สามารถนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลไปใช้เป็ นประโยชน์ในด้า นการก ากับ ติ ดตาม
(monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และการประเมินผล (evaluation) การดาเนินงานในการ
จัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้มากน้อยเพียงใด
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานสามารถนาสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะที่พฒั นาขึ้นไปประยุกต์ใช้ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งการบริ หารจัดการโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในด้านกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนาครู
ผูส้ อนให้บรรลุเป้ าหมายของโครงการ และเพิ่มประสิ ทธิ ผลด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ น
พลโลก

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาสมรรถนะและตัว บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ แนวคิด งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรี ยนมาตรฐานสากลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. แนวคิดและหลักการในการจัดการเรี ยนรู้
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมาตรฐานสากลและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555)ได้กล่าวถึ งโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) หมายถึง โรงเรี ยนที่พฒั นาหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลรวมทั้งมีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ ผูเ้ รี ยนที่
มีคุณภาพ คือเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐาน
สากล (World class standard) และมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชน
สาหรับยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็ นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือLearning
to know หมายถึง การเรี ย นเพื่อให้มี ค วามรู ้ ใ นสิ่ ง ต่า งๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อไป Learning to do
หมายถึง การเรี ยนเพื่อการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา Learning to live with the others หมายถึง การเรี ยนรู้
เพื่อการดาเนิ นชี วิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุ ข และLearning to be หมายถึง การเรี ยนรู้
เพื่อให้รู้จกั ตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และอาชี พที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพทั้งในฐานะพลเมื องไทย และพลโลก
เที ย บเคี ย งได้ กั บ นานาอารยประเทศโดยมุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เ รี ยนมี ศ ัก ยภาพเพื่ อ ยกระดับ การจัด
20
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การเรี ย นการสอนให้ เที ย บเคีย งมาตรฐานสากลหรื อ มาตรฐานของประเทศชั้น น าที่ มี คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู งโดยคานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาไปสู่
จุดสู งสุ ดแห่ งศักยภาพซึ่ งการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่
ชัดเจน ดังนี้
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่ งการรู ้แจ้ง สร้าง
แรงกระตุน้ ใหม่ๆให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความมุ่งมัน่ รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถ
วิเคราะห์และสรุ ปองค์ความรู้ มี ความสามารถในการสื่ อสารอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และมีจิต
สาธารณะและสานึกในการบริ การสังคม
2. ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
โดยคานึงถึงความหลากหลายของผูเ้ รี ยนซึ่งมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกัน มี
การจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มพหุ ปัญญาของเด็กบนพื้นฐาน
พื้นฐานของความเข้าใจ รู้ใจ และมีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ จุดสู งสุ ดแห่งศักยภาพ
3. ยกระดับการบริ หารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management)พัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริ บทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากร
จากแหล่ ง ต่ า งๆและศึ ก ษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็ จที่ หลากหลายเพื่ อปรั บ ใช้ได้อย่า ง
เหมาะสมรวมทั้งมีการสร้างเครื อข่ายในการจัดการศึกษาในทุกระดับ
หลักการและเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school)
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World - class standard school) มีหลักการและเหตุผลของ
การจัดโรงเรี ยนมาตรฐานสากลอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านวิทยาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งนาไปสู่
สภาวการณ์ ของการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และเป็ น
แรงผลักดันสาคัญที่ทาให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็ น
ตัวบ่งชี้ สาคัญประการหนึ่ ง สาหรับความพร้ อมในการเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการ
แข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จึง
เป็ นนวัตกรรมการจัดการศึ ก ษาที่ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานได้กาหนดเป็ น
นโยบายเพื่อใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผูเ้ รี ยนนานาประเทศโดย
เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มีโรงเรี ยนในโครงการ 500 โรงเรี ยน โดยเป็ นโรงเรี ยนทั้งระดับ
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่ งมีโรงเรี ยนมัธยมศึกษา 381 โรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษา 119
โรงเรี ยน ด้วยการให้โรงเรี ยนในโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสู ตรและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้ อมสาหรับการแข่งขันใน
เวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21โดยมีการปรับเพิ่มเติมสาระการเรี ยนรู ้ความเป็ นสากลภายใต้สาระ“การ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS)‛ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 สาระประกอบด้วย IS 1- การศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)เป็ นสาระที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนกาหนด
ประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สร้างองค์ความรู้ IS 2- การสื่ อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) เป็ นสาระที่
มุ่งให้ผเู้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่ อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูล และ
องค์ความรู้ดว้ ยวิธีการนาเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรู ปแบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ และIS 3- การ
นาองค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคม (Social Service Activity) เป็ นสาระที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนนา/ประยุกต์องค์
ความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดบริ การสาธารณะ (Public Service)
โดยมีกระบวนการสาคัญในการจัด การเรี ยนรู้ ที่เรี ยกว่าเป็ น ‚บันได 5 ขั้น ของการจัดการเรี ยนการ
สอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ได้แก่
1. การตั้งประเด็นคาถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
คิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผล
2. การสื บค้นความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็ น
การฝึ กแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ตหรื อจากการปฏิบตั ิทดลอง เป็ นต้น
3. การสรุ ปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)เป็ นการฝึ กให้นาความรู้และสารสนเทศ
หรื อข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
4. การสื่ อสารและการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication) เป็ น
การฝึ กให้ความรู้ที่ได้มานาเสนอและสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดความเข้าใจ
5. การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็ นการนาความรู ้สู่การปฏิบตั ิซ่ ึ ง
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู้ในบริ บทรอบตัวและบริ บทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสมโดยจะนาองค์ความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
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ตัวชี้วดั ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. โรงเรี ยนจัดหลักสู ตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
2. โรงเรี ยนจัดหลักสู ตรที่ส่งเสริ มความเป็ นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
3.โรงเรี ย นจัดการเรี ย นการสอนสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วย
ภาษาอังกฤษ
4. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้ การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้(Research
Knowledge Formation)การสื่ อสารและการนาเสนอ(Communication and Presentation)และกิจกรรม
สร้างสรรค์ และบริ การสังคม (Global Education and Social Service Activity)
5. โรงเรี ยนใช้หนังสื อ ตาราเรี ยน และสื่ อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. โรงเรี ยนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจากการสอบ
ข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบตั ิ และสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
หลักสู ตรและการสอนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลให้เป็ นทางเลือกสาหรับผูเ้ รี ยนในหลายรู ปแบบโดย
มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายสาคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาประเทศให้
สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศซึ่ งได้จดั ทาหลักสู ตรและการสอน ไว้ดงั นี้
1. หลักสู ตรและการสอนทัว่ ไป เป็ นหลักสู ตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชากร
วัยเรี ยนทุกคนเป็ นภาษาไทย
2. หลักสู ตรและการสอนเป็ นภาษาอังกฤษที่เรี ยกชื่ อว่า English Program เป็ นหลักสู ตร
ที่จดั การเรี ยนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นภาษาอังกฤษ เว้นสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
และประวัติศาสตร์
3. หลักสู ตรและการสอนกึ่งภาษาอังกฤษ ที่เรี ยกว่า IEP (Intensive English Program)
หรื อ (International Baccalaureate Organization) MEP (Mini English Program) เป็ นหลักสู ตรที่
สถานศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่ นในหลายโรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนการสอนในทุก
สาระการเรี ยนรู้เป็ นภาษาไทย เน้นเพิ่มเติมจานวนคาบเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ในขณะที่
โรงเรี ย นอื่ นๆมีก ารจัดการเรี ยนการสอนในสาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นภาษา
อังกฤษ และเพิ่มภาษาอังกฤษในคาบเรี ยนของสาระเพิ่มเติม เป็ นต้นหรื อ EIL (English-Integrated
Learning)เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณการภาษาอังกฤษ
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4. หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ และหลัก สู ตรวิชาชี พ เป็ นการบูรการหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พพุทธศักราช
2545 (ฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2546) ซึ่ งเมื่อผูเ้ รี ยนจบหลักสู ตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาที่ตอ้ งการและสามารถศึกษาต่อหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาหรับหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากลพัฒนาโดยยึดรู ปแบบโครงสร้าง
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่ งหลักสู ตรสถานศึกษาประกอบด้วย 3
ส่ วนได้แก่ สาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้นคือ IS 1- การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) IS 2-การสื่ อสารและการนาเสนอ
(Communication and Presentation) IS 3- การนาองค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคม (Global Education
and Social Service Activity) และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะของผู้เรียน หรือศักยภาพการเป็ นพลโลกของผู้เรียน
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553) ได้กาหนดคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
หรื อศักยภาพการเป็ นพลโลกของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดังนี้
1. เป็ นเลิศวิชาการ (Smart) คือ มีความรู ้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี รอบรู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์) มีผลการเรี ยนดีเป็ นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ มีความถนัดหรื อความสามารถเฉพาะทางเป็ นที่ประจักษ์ สามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรื อระดับสู งทั้งในประเทศหรื อต่างประเทศ
2. สื่ อสารได้อย่างน้อย2 ภาษา (Communicator) คือ มีทกั ษะการสื่ อสารเชิงปฏิสัมพันธ์
มีทกั ษะการเลื อกใช้วิธีการและเครื่ องมื อเพื่อการสื่ อสารที่ มี ประสิ ทธิ ผลใช้ภาษาสื่ อสารได้ดีท้ งั
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
3. ล้ าหน้าทางความคิด (Thinker) คือ มีความใฝุรู้ สร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ ยง คิดได้
ในระดับสู ง มีเหตุผล รู้จกั คิดวิเคราะห์ ใคร่ ครวญ วิจารณ์ สังเคราะห์และประเมินค่า กล้านาเสนอ
ความคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง สามารถปรับตัว นาตนในสถานการณ์ต่างๆได้ดี แก้ปัญหาจัดการ
กับความซับซ้อนได้
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovator) คือ สามารถจัดลาดับความสาคัญ วางแผนและ
บริ หารจัดการสู่ ผลสาเร็ จ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่ อสาร
นาเสนอ เผยแพร่ มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น นาเสนอ เผยแพร่ ได้อย่างกว้างขวาง
สามารถผลิตงานที่เหมาะสม มีคุณภาพสู ง
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5. ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) คือ มีความตระหนักรู ้ ต่อ
สภาวการณ์โลก สามารถเรี ยนรู ้และจัดการกับความซับซ้อน คลุมเครื อ มีความรู้ เข้าใจและตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยและของนานาชาติ โดยนักเรี ยน
มีความตระหนักรู้สภาวการณ์โลก สามารถเรี ยนรู ้และจัดการกับความซับซ้อน คลุมเครื อ มีความรู้
เข้าใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทย และ
นานาชาติ
สานักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553:15-19) ได้กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน และตัวชี้ วดั ความสาเร็ จด้านผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คุณภาพผูเ้ รี ยน
1. การตั้งประเด็นคาถาม /
สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล
(Hypothesis Formulation)

ระดับมัธยมศึกษาต้น
-ตั้งประเด็น / คาถามในเรื่ องที่ตน
สนใจโดยเริ่ มจากตัวเอง เชื่อมโยง
กับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
-ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผล โดย
ใช้ ความรู ้จากสาขาวิชาต่าง ๆ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ตั้งประเด็น / คาถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และ สังคม
โลก -ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่
สนับสนุนหรื อโต้แย้งประเด็น
ความรู ้ โดยใช้ความรู ้จากสาขาวิชา
ต่างๆและมีทฤษฎีรองรับ
2. การสื บค้นความรู ้จากแหล่ง -ศึกษา ค้นคว้าแสวงหาความรู ้
-ศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ ข้อมูล
เรี ยนรู ้และสารสนเทศ หรื อจาก เกี่ยวกับ สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้จาก
และสารสนเทศ โดยระบุ แหล่ง
การปฏิบตั ิ ทดลอง (Searching แหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย (เช่น
เรี ยนรู ้ ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
for Information)
ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ทางออนไลน์ -ออกแบบ วางแผนรวบรวม
การปฏิบตั ิ ทดลอง หรื ออื่นๆ)
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการรวบรวม
-ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้กระบวนการวบรวมข้อมูล -ใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความคิดเห็นโดยใช้ความรู ้จาก
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
สาขาวิชาต่างๆ และพิจารณาความ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
น่าเชื่อถือของแหล่งเรี ยนรู ้อย่างมี
ความรู ้จากสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้ได้ วิจารณญาณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทางาน
ครบถ้วน
บรรลุผลตามเป้ าหมายภายในกรอบ - ทางานบรรลุผลตามเป้ าหมาย
การดาเนินงานที่กาหนด โดยการ
คาปรึ กษาอย่างต่อเนื่อง
กากับดูแล ช่วยเหลือของครู อย่าง
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ตารางที่ 1 เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (ต่อ)
คุณภาพผูเ้ รี ยน
3. การสรุ ปองค์ความรู ้
(Knowledge Formation)

ระดับมัธยมศึกษาต้น
ต่อเนื่องอย่างมีประสิ ทธิภาพโดย
คาแนะนาของครู ที่ให้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการที่
เหมาะสม
- สังเคราะห์และสรุ ปองค์ความรู ้
อภิปรายผลและเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงความรู ้
เสนอแนวคิ ด วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา
อย่างเป็ นระบบ
4. การสื่ อสารและการนาเสนอ เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดความคิด
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Effective อย่างชัดเจน เป็ นระบบ
Communication)
-นาเสนอในรู ปแบบ หรื อกลุ่ม
โดยใช้สื่อประกอบหลากหลาย
- เผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณะ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิชาการความยาว 2,500 คา
-อ้างอิงแหล่งความรู ้ที่เชื่อถือได้
อย่างหลากหลาย
- เผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณะ
5. การนาความรู ้ไปใช้บริ การ
-นาความรู ้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์สังคม
--ประโยชน์ ต่อโรงเรี ยนและชุมชน
- เผยแพร่ ความรู ้และประสบการณ์
ที่ ได้ จ ากการลงมื อปฏิ บั ติ เพื่ อ
ประโยชน์ ต่อโรงเรี ยนและชุมชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-อธิบายความเป็ นมาของศาสตร์
หลักการ และวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษา
ค้นคว้า
- วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้วธิ ีการที่
เหมาะสม-สังเคราะห์และสรุ ปองค์
ความรู ้อภิปรายผล เปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยง ความรู ้ - เสนอแนวคิด
วิธีการแก้ปัญหา อย่างเป็ นระบบ
เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เป็ นระบบ
- นาเสนอในรู ปแบบเดี่ยว (Oral
individual) หรื อกลุ่ม( Oral panel
presentation)เป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
หลากหลาย -เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิชาการเป็ นภาษาไทย
ความยาว 4,000 คาหรื อ
ภาษาอังกฤษความยาว 2,000 คา
- อ้างอิงแหล่งความรู ้ที่เชื่อถือ
ได้ท้ งั ในและต่างประเทศ
- ใช้การสนทนา/วิพากษ์ผา่ นสื่ อ
อีเลคทรอนิคส์ เช่น e-conference,
social media online
-นาความรู ้ไปประยุกต์สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคมและโลก
- เผยแพร่ ความรู ้และประสบการณ์
ที่ได้จากการลงมือปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและโลก

ที่มา: สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คู่มือแนวทางดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
(กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553) , 15-19.
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จด้ านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านการประเมินระดับชาติอยูใ่ นระดับ
ดีข้ ึนไป
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
หรื อระดับชาติ
3. จานวนรางวัลที่นกั เรี ยนได้รับจากการเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ
4. นั ก เรี ยนมี ค่ า เฉลี่ ย ผลการทดสอบด้ ว ยเครื่ องมื อ ประเมิ น ระดับ นานาชาติ
เช่น PISA หรื อ TIMMS ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ยของระดับนานาชาติ
5. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านการประเมินระดับชาติอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป จากเครื่ องมือที่โครงการพัฒนาขึ้น
6. จานวนนัก เรี ย นที่เข้ารั บการทดสอบภาษาอัง กฤษด้วยเครื่ องมือมาตรฐานระดับ
นานาชาติ (เช่น IELS TOFEL เป็ นต้น) เพิ่มมากขึ้น
7. ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถสื่ อสารได้อย่างน้อย 2ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ
8. ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ
ด้วยตนเองเพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์ความรู้ได้
9. ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถสื่ อสาร เขียน และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมได้ที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
10. ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตน
เองไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อนาไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม
11. จานวนกิจกรรมที่จดั ให้นกั เรี ยนได้มานาเสนอผลงานร่ วมกันในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
12. จานวนนักเรี ยนแลกเปลี่ ยนระหว่างโรงเรี ยนในโครงการกับโรงเรี ยนของประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซี ยน
13. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นพลเมืองดี สามารถจัดการ
และควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้ องคุม้ ครองสังคม
สิ่ งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย
14. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ ยง สามารถใช้ความคิด
ระดับสู ง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จด้ านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านการประเมินระดับชาติอยูใ่ นระดับ
ดีข้ ึนไป
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
หรื อระดับชาติ
3. จานวนรางวัลที่นกั เรี ยนได้รับจากการเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ
4. นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบด้วยเครื่ องมือประเมินระดับนานาชาติ เช่น PISA
หรื อ TIMMS ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ยของระดับนานาชาติ
5. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านการประเมินระดับชาติอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไปจากเครื่ องมือที่โครงการพัฒนาขึ้น
6. จานวนนักเรี ย นที่เข้ารั บการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยเครื่ องมื อมาตรฐานระดับ
นานาชาติ ( เช่น IELS TOFEL เป็ นต้น) เพิม่ มากขึ้น
7. ร้ อยละของนัก เรี ย นที่ ส ามารถสื่ อสารได้อย่า งน้อย 2 ภาษา คื อ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
8. ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ
ด้วยตนเองเพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์ความรู้ได้
9. ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถสื่ อสาร เขียน และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้
สื่ อที่เหมาะสมได้ ที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10. ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อนาไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม
11. จานวนกิจกรรมที่จดั ให้นกั เรี ยนได้มานาเสนอผลงานร่ วมกันในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
12. จานวนนักเรี ยนแลกเปลี่ ยนระหว่างโรงเรี ยนในโครงการกับโรงเรี ยนของประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซี ยน
13. จานวนโครงงานของนักเรี ยนที่ส่งแข่งขันระดับนานาชาติ
14. จานวนนักเรี ยนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
15. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นพลเมืองดี สามารถจัดการ
และควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้ องคุม้ ครองสังคม
สิ่ งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิ ปไตย
16. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ ยง สามารถใช้ความคิด
ระดับสู ง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
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จากหลัก การเหตุ ผ ลของการจัด โรงเรี ย นมาตรฐานสากล และแนวการด าเนิ น งาน
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลข้างต้น สามารถสร้างภาพแห่ งความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้
ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการดาเนินงานโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ที่มา:สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คู่มือแนวทางดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
(กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553) , 2.
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดิเรก วรรณเศียร และคณะ (2553: 41-43) ได้วิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า การดาเนิ นงานด้านลักษณะทัว่ ไปของโรงเรี ยนด้านสภาพแวดล้อม
ของโรงเรี ยน ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านนโยบายการบริ หารและการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งการดาเนิ นงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์และส่ งผลดีต่อครู อาจารย์ รวมทั้งนักเรี ยน ทั้งนี้ พบ
ปั ญหาที่สาคัญ ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ภาระงานของบุคลากรมีมากโดยผูว้ ิจยั ได้เสนอ
รู ปแบบการจัดการศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความตระหนักในความเปลี่ยนแปลง 2) การ
สร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 3) การกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา 4) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ 5)
การเสริ มสร้างให้ทุกคนในโรงเรี ยนทางานด้วยความเต็มใจ 6) การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม และ 7)
การทาให้ครู และบุคลากรในโรงเรี ยนยอมรับและปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน สากลอย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่ อนารู ปแบบการบริ หารนี้ มา
ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และพบว่าองค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านคุณภาพครู และด้าน
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การพัฒนาหลักสู ตร เป็ นองค์ประกอบที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ข้อค้นพบสาคัญของ
การวิจยั คือ ครู ยงั ไม่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารและการเรี ยนรู้ได้ รวมถึงปั ญหา
ด้า นส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการเรี ย นรู ้ นอกจากนี้
งานวิจยั ยังเสนอให้โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ต้องเลือกครู ที่เป็ นคนเก่ง คนดี มีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงโดยต้องส่ งเสริ มให้ครู มีคุณลักษณะ และพฤติกรรมด้าน
การพัฒนาหลักสู ตร การใช้เทคโนโลยี และการสื่ อสาร มีการบริ หารจัดการเรี ยนรู้ที่ดี สามารถใช้
แนวการวัด ประเมิ น ผล และจัด การเรี ย นการสอนเที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล สามารถใช้สื่ อ
นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ มีผลงานวิจยั โครงงานรวมถึงต้องมีคุณลักษณะเป็ นนักวิจยั
วิลยั พรณ์ เสรี วฒั น์ (2555) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) มี จุดมุ่งหมายเพื่อสื บค้นหาข้อมู ล
สารสนเทศเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานตามโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างปี 2553-2554 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริ บท
ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ ด้านผลกระทบ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบ
ผสม (Mixed method) ระหว่าง การวิจยั เชิ งสารวจ (survey study) ประชากร คือ โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จานวน 381 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 191
โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามประมาณค่าและ การวิจยั พหุ กรณี ศึกษา (multi-cases
study)พื้นที่ในการศึกษา เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล 6 โรงเรี ยนใน 6 ภูมิภาค เครื่ องมือที่ใช้เป็ น
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (informant)ในแต่ละโรงเรี ยน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ด้านบริ บท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่มีความ
คาดหวังให้นกั เรี ยนมีความเป็ นเลิศวิชาการ สื่ อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้ างสรรค์ และร่ วมกันรั บผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ คุณภาพในระดับมาก แต่ควรจะปรับเป็ นมาตรฐานสากลทั้ง
ระบบ และทาทุกระดับชั้นทัว่ ประเทศ 2 ) ด้านปั จจัยนาเข้า พบว่า ครู ผสู้ อน ผูบ้ ริ หาร และ
ปั จจัยพื้นฐานในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีคุณภาพ อยูใ่ นระดับมาก แต่ครู ผสู ้ อน และ ผูบ้ ริ หารขาด
ความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ควรปรับปรุ งให้มีห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิ
เดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเตอร์ เน็ต ความเร็ วสู ง ทัว่ ประเทศ3) ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบตั ิ
ตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ มาตรฐานสากลมีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก ด้านการปฏิบตั ิ
ตามองค์ประกอบการบริ หารคุณภาพ 7 หมวด มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และการจัดการเรี ยน
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การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ มากที่สุด และควรมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการทั้งในประเทศ และต่า งประเทศ 4) ด้านผลผลิ ต พบว่า นัก เรี ย น
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน ความเป็ นเลิศวิชาการสื่ อสารได้อย่างน้อย
2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีกิจกรรมที่นกั เรี ยนและครู จดั ขึ้นเพื่อบริ การสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างหลากหลาย
รวมถึงได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติ และนานาชาติมากขึ้น 5) ด้านผลกระทบ พบว่า
ครู มีการวิจยั และพัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง ครู และนักเรี ยนมีเครื อข่ายร่ วมพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลสื บเนื่ องที่เกิดขึ้นโดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยนได้รับเกียรติบตั รรางวัล
และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สาคัญต่างๆในทุกระดับเพิ่มขึ้น ได้รับคายกย่องจากสื่ อต่างๆ
ชุมชน ผูป้ กครองพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และให้ความไว้วางใจ
พร้อมกับเห็นความสาคัญในการเตรี ยมบุตรหลานเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ภุชงค์ นิลประเสริ ฐ (2558: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความมุ่งมัน่ ของครู ใน
การจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดับคุณภาพผูเ้ รี ยน ความสัมพันธ์ระหว่างความ
มุ่งมัน่ ของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากลกับคุณภาพผูเ้ รี ยน และค้นหาตัว
พยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์คุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน มัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากล ใน
เขตพื้นที่พฒั นาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผสู้ อนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากล ในเขต
พื้นที่พฒั นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 234 คน เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่าชนิ ดLikert Scale มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .954 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ Pearson’s Product
Moment Correlation และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบStepwise Method ผลการวิจยั พบว่า 1)
ความมุ่งมัน่ ของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ต้นแบบมาตรฐานสากล ในเขตพื้นที่พฒั นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) คุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐาน สากลในเขต
พื้นที่พฒั นาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความ
มุ่งมัน่ ของครู ใ นการจัดการเรี ยนการสอนเที ยบเคี ยงมาตรฐานสากลมี ความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับค่อนข้างสู งกับคุ ณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ตัวพยากรณ์
ความมุ่งมัน่ ของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากล ในเขตพื้นที่พฒั นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ มี 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง และการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โดยสามารถพยากรณ์คุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบมาตรฐานสากลได้ ร้อยละ
51.80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิจยั ต่างประเทศ
Schleicher & Stewart (2008) ได้กล่าวไว้ใน บทความทางวิชาการเรื่ อง Learning from
World-Class School ซึ่ งสรุ ปการจัดอันดับทางการศึกษาของ องค์การแห่ งความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
(Organization of Economic Cooperation and Development) ว่าลักษณะสาคัญของโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมี 4 องค์ประกอบคือ 1) การกาหนดมาตรฐานสู งในระดับสากล (high universal standard) 2 )
การตรวจสอบได้และการเป็ นอิสระ (accountability and autonomy) 3) การส่ งเสริ มความเป็ นมืออาชีพ
ของครู (strengthened teacher and professionalism) และ4) การเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล (personalized
learning) เน้นการจัดหลักสู ตรให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Mckinsey & Company (2007) ได้ศึกษางานวิจยั เพื่อออกแบบระบบการศึกษาที่เป็ น
มาตรฐานระดับ โลกให้ โ อไฮโอได้ สั ง เคราะห์ คุ ณ ลัก ษณะสาคัญ ของระบบการศึ ก ษาที่ มี
มาตรฐานสากลได้ดงั นี้ 1)มีความท้าทายสู ง(high challenge) ประกอบด้วย มาตรฐานวิชาการสาหรับ
แต่ละชั้นเรี ยน มาตรฐานหลักสู ตรและ การสอน มาตรฐานการประเมินผลการเรี ยน มาตรฐานของ
นักเรี ยนและครู 2)การสนับสนุนทรัพยากรที่เพีย งพอ (high support) ในด้านระบบการคัดเลือกคน
เข้าสู่ ตาแหน่ งที่ ได้คนเก่ งเหมาะสมกับงาน การคัดเลื อกโรงเรี ยนที่เหมาะสม การสนับสนุ น
ทรัพยากรที่สาคัญจาเป็ นให้นกั เรี ยนและครู การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึ กอบรม การสนับสนุนการ
ประเมินผลความรู้ของครู และนักเรี ยน การประเมินผลกลุ่มที่ตอ้ งพัฒนา 3) กาหนดแนวทางกระตุน้
การทางานโดยให้มีการสรุ ปผลการประเมินทั้งทางบวกและทางลบ นาผลการประเมินมาใช้กาหนด
งบประมาณและสร้างจิตสานึก
Chalker & Haynes (2004) ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีที่ดีที่สุดในระบบการศึกษา
จาก 10 ประเทศ และสังเคราะห์เพื่อให้นิยาม คาว่า World Class Standard มีประเด็นที่สรุ ปได้ คือ
ด้านงบประมาณ โครงสร้าง ระยะเวลาขนาดห้องเรี ยน การพัฒนาครู เป็ นมืออาชีพ หลักสู ตรการ
สอน ระบบการประเมินผล นโยบาย และสิ่ งแวดล้อม ชุมชน และให้ขอ้ เสนอแนะว่า การกาหนด
มาตรฐานสากลจะเป็ นสิ่ งบอกให้รัฐบาลรู ้ว่า นักเรี ยนควรรู้อะไร และทาอะไรได้ เนื้ อหาสาคัญ
สาหรับการเป็ นพลโลกควรได้ถูกสอนในทุกโรงเรี ยน
จากการศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สรุ ปได้วา่ หน่วยงาน
ทางการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรี ยนการสอนให้สูงขึ้น หรื อทัดเทียมกับนานาอารยะ
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ประเทศ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐานสากลและมีการพัฒนาทั้งครู และผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน การเป็ นพลโลก หรื อด้านการทางาน การใช้ทกั ษะชีวิตได้ทุกแห่ งในโลก
ในมาตรฐานเดี ยวกัน และการที่จะทาเช่นนั้นได้ตอ้ งมีการพัฒนาโรงเรี ยนให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล
ซึ่ งควรมีองค์ประกอบดังนี้ คือ1) มีการพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2) มีการพัฒนาผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก 3) มีการกาหนดมาตรฐาน
การเรี ยนรู้สูงในระดับสากล และ4) มีระบบการประเมินผลครู ที่เป็ นมาตรฐานสากล
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสมรรถนะ
ความเป็ นมาเกีย่ วกับสมรรถนะ
สมรรถนะเกิ ดจากแนวคิดของ C.McClelland ซึ่ งเป็ นศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาฮาวาร์ด ได้นาเสนอบทความทางวิชาการเมื่อปี ค.ศ.1960ซึ่ งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะที่ดีของบุคคล(excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ซึ่งได้กล่าวว่าการทดสอบบุคลิกภาพและการวัด IQเป็ นวิธีการที่ยงั ไม่เหมาะสมในการทานายความ
สามารถที่แท้จริ งของบุคคลออกมาได้ ต่อมาในปี ค.ศ.1970 เมื่อบริ ษทั McBer ซี่ ง Mc.Clelland เป็ น
ผูบ้ ริ หารอยู่ไ ด้รับ การติ ดต่ อจากหน่ วยงานของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ให้ช่ วยเหลื อเกี่ ย วกับ การ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ (Foreign Service Information Officer (FSIOs) โดยได้ใช้แบบทดสอบ Foreign
Service Officer Exam ในการคัดเลือกซึ่ งเป็ นแบบทดสอบที่มุ่งทดสอบด้านทักษะ (Skill) แต่พบว่าผู ้
ที่ทาคะแนนสอบได้ดีไม่ได้มีผลการปฏิบตั ิงานที่องค์กรต้องการ จึงได้พฒั นาเครื่ องมือชนิ ดใหม่โดย
ใช้วิธีการประเมินที่เรี ยกว่าBehavioral Event Interview (BEI) เพื่อค้นหาว่าทาไมบุคลากรที่ทางาน
ในตาแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน โดยใช้การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของ
ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในงาน และกลุ่มของผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จน้อยกว่า (กลุ่มปานกลาง) เพื่อดู
ว่าสองกลุ่มนี้ แตกต่างกันในเรื่ องใด ผลการศึกษาทาให้สรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่มีลกั ษณะของพฤติกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่โดดเด่นจะมีสิ่งหนึ่ งที่เรี ยกว่า ‚สมรรถนะ‛ (Competency) ซึ่ ง
สมรรถนะเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถคาดหมายของประสิ ทธิ ภาพของความส าเร็ จในงานเพื่ อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ในงานที่ตนทา จึ งจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ แนวคิดเกี่ ยวกับสมรรถนะของ
Mc.Clelland แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสมรรถนะ หรื อความสามารถของบุคคลส่ งผลดีต่อผลการ
ปฏิ บตั ิงานมากกว่าเชาว์ปัญญาและได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็ นอย่างมาก และต่อมาได้มี
การนาแนวความคิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริ หารบุคคลในหน่ วยงานราชการของสหรัฐอเมริ กา
โดยก าหนดว่า ในแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน จะต้อ งมี พ้ื น ฐานทัก ษะ ความรู ้ และความสามารถหรื อ
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พฤติกรรมใดบ้าง และอยูใ่ นระดับใดจึงจะทาให้บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดี มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งและได้ผลการปฏิ บตั ิ งานตรงตามวัตถุ ประสงค์ขององค์การหลังจากนั้น
แนวความคิดเรื่ องสมรรถนะ ได้ขยายผลมายังภาคธุ รกิจเอกชนของสหรัฐอเมริ กามากยิ่งขึ้น สามารถ
สร้างความสาเร็ จให้แก่ธุรกิจอย่างเห็นผลได้ชดั เจน ปั จจุบนั แนวความคิดเรื่ องสมรรถนะจึงเข้ามามี
บทบาทและได้นามาใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะ (Competency) ถื อว่าเป็ น
เครื่ องมื อชนิ ดหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อการพัฒนาทรั พ ยากรบุ ค คลอย่า งเป็ นระบบต่ อเนื่ อง และ
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และคุม้ ค่ากับการลงทุนโดยกาหนดว่าในแต่ละตาแหน่งงาน
จะต้องมีพ้นื ฐานทักษะ ความรู ้ และความสามารถ หรื อพฤติกรรมใดบ้าง และอยูใ่ นระดับใดจึงจะทา
ให้บุ ค ลากรนั้นมี คุ ณลัก ษณะที่ ดี มี ผ ลต่ อการปฏิ บตั ิ ง านอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพสู ง และได้ผลการ
ปฏิบตั ิงานตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ความหมายของสมรรถนะ
สมรรถนะ เป็ นคาที่ใช้ในภาษาไทยที่ใช้หลายคา เช่น ศักยภาพ ขีดความสามารถ ทั้งนี้
คาว่า (Competency)ซึ่ งนักการศึกษาต่างประเทศ เช่น Mc.Clelland (1975) Boyatzis (1982:45),
Spencer; & Spencer.(1993: 9-11), Parry, Scott B.(1997) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง
กลุ่มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจาเป็ นต้องมีในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่ งๆประกอบ
ด้วยกลุ่มของความรู ้ (knowledge) ทักษะ(skills) และคุณลักษณะ(attributes)โดยคุณลักษณะดังกล่าว
สัมพันธ์กบั ผลงานของตาแหน่งงานนั้นๆซึ่งสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้
บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัย สภาพ แวดล้อมขององค์กร และทาให้บุคคลมุ่งมัน่ ไปสู่
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ สาหรับนักการศึกษาและหน่วยงานของไทย เช่น ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2550 ) สุ กญั ญา
รัศมีธรรมโชติ (2548) และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2548:42)ได้ให้ความหมายว่า
สมรรถนะ คือพฤติกรรมและผลของการปฏิบตั ิงานซึ่ งมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่ สามารถสร้างผลการปฏิบตั ิงานในงานที่ตนรับผิดชอบและบรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของงานนั้น ๆโดยสามารถวัดผลเปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐานที่ เป็ นที่
ยอมรับได้
จากความหมายของสมรรถดังกล่ าวสรุ ปได้ว่า สมรรถนะหมายถึง พฤติกรรมและผล
ของการปฏิบตั ิงานที่บุคคลจาเป็ นต้องมี ในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งหนึ่ งๆซึ่ งประกอบด้วยกลุ่ ม
ของความรู้ (knowledge)ทัก ษะ(skills)และคุ ณลัก ษณะ(attributes) และสามารถวัดผลเที ยบกับ
มาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับและสามารถสร้างผลงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของงานนั้นๆ
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องค์ ประกอบของสมรรถนะ
องค์ประกอบสมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland (1999:75) ระบุไว้วา่ สมรรถนะมี
องค์ประกอบสาคัญ 5 ประการได้แก่
1. ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่ งที่บุคคลกระทาได้ดี และฝึ กปฏิบตั ิจนชานาญ เช่น ทักษะ
การอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการขับรถ
2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ เฉพาะด้านของบุคคล เช่ น ความรู ้ ด้าน
ภาษาอังกฤษ ความรู้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
3. ทัศนคติ ค่านิ ยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-Concept)
เช่น คนที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-Confident) จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
4. บุคลิกประจาตัวบุคคล (Trait) เป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงบุคคลผูน้ ้ นั เช่น เป็ นคนที่น่าเชื่ อถือ
ไว้วางใจได้ และมีคุณลักษณะเป็ นผูน้ า
5. แรงจูงใจหรื อแรงขับภายใน (Motive) ซึ่ งทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ สิ่งที่
เป็ นเป้ าหมาย เช่น บุคคลที่มุ่งผลสาเร็ จ (Achievement Orientation) จะพยายามทางานให้สาเร็ จ
ตามเป้ าหมายและปรับปรุ งวิธีการทางานของตนเองตลอดเวลา
องค์ประกอบที่ สาคัญ ทั้ง 5 ประการ ที่ รวมกันเป็ นคุ ณลักษณะเฉพาะของบุคคลและ
ก่อให้เกิดสมรรถนะเป็ นสิ่ งที่ซ่อนอยูภ่ ายในจะเห็นได้เฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นได้เท่านั้น ซี่ ง
McClelland ได้อธิ บายบุคลิกลักษณะของคนด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง(Iceberg) ซึ่ งมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 5 ประการของสมรรถนะ พร้อมกับได้อธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรี ยบเทียบได้
กับภูเขาน้ าแข็งโดยเป็ นส่ วนที่เห็นได้ง่าย และพัฒนาได้ง่าย คือส่ วนที่ลอยอยูเ่ หนือน้ าคือ องค์ความรู้
(Knowledge) และทักษะต่างๆ (Skills) ที่บุคคลมีอยูซ่ ่ ึ งถือว่าเป็ นส่ วนที่คนแต่ละคนสามารถพัฒนา
ให้มีข้ ึนได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษาค้นคว้า (ทาให้เกิดความรู ้ – Knowledge) และฝึ กฝนปฏิบตั ิ (ทา
ให้เกิดทักษะ – Skills) แต่ส่วนที่มองเห็นได้ยากจะอยูใ่ ต้ผิวน้ าได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิ สัย ภาพลักษณ์
ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมซึ่ง ส่ วนนี้มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของบุคคลอย่าง
มาก และเป็ นส่ วนที่พฒั นาได้ยาก เพราะเป็ นสิ่ งที่ซ่อนอยูภ่ ายในตัวบุคคล
Rylatt; & Lohan. (1995 : อ้างถึงในประมา ศาสตระรุ จิ, 2550) ได้นาเสนอองค์ประกอบ
หลักของแต่ละสมรรถนะไว้ ดังนี้
1. บทบาทหลัก (Key Role) อธิ บายถึ งกิ จกรรมอย่างกว้างๆตามข้อผูกพันหรื อพันธะ
สัญญาที่แต่ละบุคคลมีต่อองค์กรในระหว่างที่ทางานอยู่
2. หน่ วยของสมรรถนะ (Unit of Competency) อธิ บายถึ งหน้าที่หลักหรื อกลุ่มของ
ทักษะของงานอย่างกว้างๆ
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3. ส่ วนประกอบของสมรรถนะ (Element of Competency) เป็ นการอธิ บายรายละเอียด
เพิ่มมากขึ้นจากหน่ วยย่อยนั้นๆ โดยกล่าวถึ งการกระทาหรื อผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นหรื อวัดได้ ซึ่ ง
อาจจะระบุออกมาในลักษณะของปัจจัยนาเข้า (Input) หรื อ ผลลัพธ์(Output) ก็ได้
4. เกณฑ์การปฏิบตั ิงาน (Performance Criteria) เป็ นระดับความต้องการหรื อมาตรฐาน
ของผลการปฏิ บตั ิ งานในแต่ละส่ วนประกอบของสมรรถนะ ซึ่ งต้องระบุ ให้เชื่ อมโยงกันระหว่าง
สมรรถนะและความชัดเจนของผลสาเร็ จ
5. เงื่อนไข (Condition) เป็ นความคาดหวังในการปฏิบตั ิงาน
6. คาแนะนา (Evidence Guide) อธิ บายครอบคลุมถึงเนื้อหาและกลยุทธ์ของการประเมิน
ปั ญหาสาคัญต่างๆ ของแต่ละหน่วยสมรรถนะและความสัมพันธ์ไปยังหน่วยอื่นๆและให้ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะ ซึ่ งอาจจะทาเป็ นคู่มือหรื อเอกสารประกอบ
จากที่ กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย1)
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 3 ประการคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล (Personal Attribute ) 2) หน่วยของสมรรถนะ (Unit of Competency) 3) ส่ วนประกอบ
ของสมรรถนะ (Element of Competency) และ4) เกณฑ์การปฏิบตั ิงาน (Performance Criteria)
ประเภทของสมรรถนะ
การแบ่ ง ประเภทสมรรถนะเป็ นการนากลุ่ ม สมรรถนะบุ ค คลมาจัด เป็ นประเภทให้
สอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละองค์กรซึ่งมีนกั วิชาการและหน่วยงาน เช่น McClelland (1973)
สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548 :12) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2548: 21) และ
สานักพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะออก
เป็ นสองกลุ่มคือ 1) สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง สมรรถนะหรื อขีดความสามารถ
ซึ่ งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และคุ ณลักษณะพื้นฐานที่ เป็ นหลักที่ ทุกตาแหน่ งงานในองค์การ
จะต้องมีถือเป็ น ‚คุณสมบัติร่วม‛ ของทุกคนในองค์การที่จะต้องมีสมรรถนะหลักขององค์การหนึ่ง
อาจจะไม่ เ หมื อ นกับ องค์ก ารหนึ่ ง ก็ ไ ด้ สมรรถนะหลัก ก็ คื อส่ ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมองค์ก าร
(corporate culture) 2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)หมายถึง สมรรถนะหรื อ
ขีดความสามารถที่เป็ นความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นของบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในแต่ละด้าน
หรื อในสายงานนั้นคนที่อยูใ่ นสายงานใดจะต้องมีสมรรถนะตามสายงานนั้นเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
สาเร็ จและได้ผลผลิตตามที่องค์กรต้องการ
จากที่ กล่ าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าประเภทของสมรรถนะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1)
สมรรถนะหลัก ( Core Competency) ซึ่ งเป็ นสมรรถนะหลักที่ทุกคนในองค์การต้องมี โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จ บรรลุ
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ตามเป้ าหมายของงานนั้น และสามารถวัดผลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่เป็ นที่ ยอมรั บได้ และ 2)
สมรรถนะประจาสายงาน(functional competency) คือสมรรถนะที่เป็ นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตามสายงานช่วยส่ งเสริ มให้คนๆนั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งนั้นๆสาเร็ จได้ตามมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐาน
ส าหรั บ ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้ก าหนดประเภทสมรรถนะเป็ น 2 ประเภทคื อ 1)
สมรรถนะหลัก ( Core Competency) และ 2) สมรรถนะประจาสายงาน (functional competency)
ความสาคัญของสมรรถนะ
แนวคิ ดในการพัฒนาสมรรถนะมี ความสาคัญต่อตนเองและต่อองค์การ ซึ่ งการนามา
ปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรทาให้เกิดการทางานที่ประสบผลสาเร็ จส่ งผลต่อองค์กรและต่อตนเอง
ซึ่ งความสาคัญและประโยชน์ของสมรรถนะมีนกั วิชาการ นักบริ หารและนักการศึกษาหลายท่าน ได้
สรุ ปความสาคัญของสมรรถนะไว้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2547) ระบุวา่ สมรรถนะมีความสาคัญต่อ
การปฏิบตั ิงานของบุคคลและองค์การโดยรวม คื อ1) ช่ วยให้การคัดสรรบุ คคลที่ มีความรู ้ ทักษะ
ความสามารถและพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับ งานตามที่ องค์การต้องการอย่า งแท้จริ ง 2) ช่ วยให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบถึงระดับความรู ้ความสามารถของตนเองว่าอยูใ่ นระดับใดและจะต้องพัฒนาเรื่ อง
ใด ด้วยวิธีใดจึงจะทาให้ตนเองพัฒนาได้มากขึ้น 3) เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
ให้ส อดคล้องกับความต้องการของบุ ค ลากรและองค์ก าร4) ช่ วยสนับ สนุ นให้ตวั ชี้ วดั หลัก ของ
ผลงาน (KPIs) บรรลุ เป้ าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็ นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุ เป้ า
หมายตามตัวชี 6 วัดหลัก แล้วจะต้อ งใช้ส มรรถนะใดบ้า ง 5) ช่ ว ยตรวจสอบความสามารถของ
บุคลากรในองค์การ6) ช่วยหล่อหลอมสมรรถนะส่ วนบุคคลของทุกคนในองค์การให้เป็ นสมรรถนะ
ขององค์การ
สี มา สี มานันท์ (2553) กล่ าวถึ งความสาคัญของสมรรถนะ ดังนี้ 1) ช่ วยให้บุคลากรมี
ความมุ่งมัน่ และเข้มแข็งเอาจริ งเอาจังในงาน มีความกระตือรื อร้ นไม่ยอ่ ท้อต่องานอย่างง่ายๆ 2)
บุคลากร มี จิตสานึ กในความรับผิดชอบอย่างสู งที่ จะทางานให้ถูกต้องสมบูรณ์ ที่สุด 3) บุคลากร
ได้รั บ การพัฒ นาความรู้ แ ละทัก ษะตามงานในหน้า ที่ ข องตนและขององค์ก าร 4 ) บุ ค ลากรมี
ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ มีส่วนร่ วมในความสาเร็ จขององค์การ
สถาบัน ธัญ ญารั ก ษ์ (2548) ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของสมรรถนะว่ า เป็ นการช่ ว ย
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร นัน่ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) จะ
ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่ อ ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้เป็ นไปในทิศทาง
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เดี ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ งสมรรถนะหลักนี้ จะเปรี ยบเสมื อนตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาให้เป้ าหมายต่างๆ บรรลุได้ดีและเร็ วยิ่งขึ้นและการนาระบบสมรรถนะมาเป็ นพื้นฐานใน
การบริ หารทรัพยากรบุคคลนั้นจะทาให้องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การบริ หารทรัพยากรบุคคลไม่
ว่าจะเป็ นการคัดเลื อกและสรรหา การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการในเรื่ องของ
ความก้าวหน้า หรื อการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นไปในทิศทางและสอดคล้องกับพื้นฐานเดียวกันโดย
เน้นที่ศกั ยภาพ คุณลักษณะของบุคคลที่เราต้องการสร้าง และพัฒนาองค์กร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั
กลยุทธ์ เป้ าหมายของผลการดาเนิ นงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่ งการนาระบบ
สมรรถนะเข้ามาเป็ นพื้นฐานในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น ยังคงมีผลทาให้กระบวนการ
ต่างๆ ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคล้องและสนับสนุ นต่อกลยุทธ์ขององค์กรด้วย ทั้งนี้
อันเนื่ องมาจากการกาหนดสมรรถนะที่สาคัญต่อองค์กรนั้น มีจุดเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์กลยุทธ์
และเป้ าหมาย ทางธุ รกิ จขององค์กร ซึ่ งทาให้สามารถกาหนดศัก ยภาพและความสามารถของ
บุคลากรที่เป็ นที่ตอ้ งการขององค์กร
จากการศึกษาความสาคัญของสมรรถนะ สามารถสรุ ปได้วา่ สมรรถนะมีความสาคัญทั้ง
ต่ อตัว บุ ค คลและองค์ก ารซึ่ ง จะช่ วยให้ก ารคัดสรรบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ ความสามารถ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานตามที่องค์การต้องการอย่างแท้จริ ง และช่วยให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานทราบถึ ง
ระดับความรู ้ความสามารถของตนเองว่าอยูใ่ นระดับใดและจะต้องพัฒนาเรื่ องใด ด้วยวิธีใดจึงจะทา
ให้ตนเองพัฒนาได้มากขึ้ น หรื อเป็ นการพัฒนาบุ คลากรให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยเน้นที่
ศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่เราต้องการสร้าง และพัฒนาองค์กรเพื่อให้พฒั นางานนั้นได้มี
ประสิ ทธิภาพ
ประโยชน์ ของการนาแนวคิดสมรรถนะมาใช้ ในองค์ การ
นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2549) กล่ าวว่า แนวคิดของการนาสมรรถนะมาใช้ (competency–
based) นี้ สามารถนาไปใช้ในการบริ หารคนและองค์การได้อย่างกว้างขวางและยังสามารถทาให้
องค์การสามารถบรรลุผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งได้โดยการดึงศักยภาพของพนักงานในองค์การ
การสร้างแรงจูงใจกระตุน้ และให้รางวัลสาหรับพนักงานที่มี พฤติกรรมที่เอื้อต่อการสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน ประโยชน์ที่เห็นได้ชดั เจนเมื่อนาแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การ คือ 1) ช่ วย
ปรับปรุ งกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 2) ช่วยปรับปรุ งการประเมินศักยภาพของบุคลากร 3) ช่วย
พัฒนากระบวนการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน 4) ช่ วยปรั บปรุ งกระบวนการสื่ อสารเพื่อให้ เกิ ด
ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพสู ง 5) ช่วยให้บุคลากรมีการประเมินและการพัฒนาตนเอง 6) เป็ นเครื่ องมือ
ที่สาคัญในการอบรมและชี้ แนะแก่บุคลากร 7) ช่ วยพัฒนาและเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์การให้
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แข็งแกร่ ง 8) ช่ วยสร้างทีมงานที่ประสบผลสาเร็ จ 9) ช่วยให้การออกแบบงานมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2550) ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะ (competency) ไว้ ดังนี้ 1)
สมรรถนะช่ ว ยสนับ สนุ นวิสั ย ทัศ น์ ภารกิ จและกลยุท ธ์ ข ององค์ก าร 2) สมรรถนะช่ ว ยสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์การ (corporate culture) และ 3)สมรรถนะเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร (selection) การพัฒนาและฝึ กอบรม (training and development)
การเลื่อนระดับปรับตาแหน่ง (promotion) การโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ (rotation) การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน (performance appraisal) การบริ หารผลตอบแทน (compensation) เป็ นต้น ซึ่ งแนวคิด
ดัง กล่ า วสอดคล้องกับ ชู ชัย สมิ ท ธิ ไ กร (2550) ที่ กล่ า วว่า องค์ก ารสามารถนาสมรรถนะไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้หลายด้าน ดังนี้ 1) การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทางานในสายงานหรื อตาแหน่งต่างๆนั้น
สมรรถนะถือเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยพิจารณาได้วา่ บุคคลที่จะเข้ามาทางานในตาแหน่งต่างๆ ควรจะ
มีคุณสมบัติและความรู ้ ความสามารถอย่างไร ระดับไหน จึงจะเหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้นๆ 2)
การพัฒนาบุคลากร สมรรถนะจะเป็ นเครื่ องมือช่วยในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละขั้นตอน
ของการเติบโตในวิชาชี พ สามารถช่วยให้กาหนดสิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาการออกแบบโครงการการพัฒนา
บุคลากรแต่ละระดับเป็ นไปอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้ นบุคลากรในระดับต่างๆสามารถที่ จะ
ทราบและเห็นแนวทางในการที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ
ในการทางานได้อย่างถูกต้อง 3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ระบบสมรรถนะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน คือ ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะใดบ้างที่จะช่ วยทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
สามารถท างานได้สู ง กว่า มาตรฐานทั่ว ไปและยัง ช่ ว ยในการก าหนดว่ า พฤติ ก รรมการท างาน
อะไรบ้างที่จดั ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสม และสมควรจะได้รับการยกย่องและให้รางวัล 4) การ
จ่ายค่าตอบแทนระบบสมรรถนะจะช่วยในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนว่าบุคลากรแต่ละคนควรจะ
ได้รับค่าตอบแทนเท่าไรจึ ง จะเหมาะสมกับระดับสมรรถนะที่ มีอยู่ ถ้าบุ คลากรในองค์การมีการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองให้อยู่ใ นระดับ สู ง อยู่ตลอดเวลา ก็ จะส่ ง ผลต่ อผลงานโดยรวมของ
องค์การ ดังนั้น หากบุ คลากรคนใดมีการพัฒนาได้ตามที่ กาหนดไว้หรื อสู งกว่า องค์การก็ควรจะ
พิจารณาให้ผลตอบแทนเป็ นพิเศษ 5) การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชี พ เมื่ อมี การประเมิ น
สมรรถนะของบุคลากรในสายงานหรื อตาแหน่งต่างๆแล้ว องค์การสามารถนา ผลการประเมินมาจัด
กลุ่ ม ของบุ ค ลากรตามความสามารถได้ ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น ว่ า บุ ค คลใดมี ส มรรถนะในระดับ ที่ สู ง
ระดับกลางหรื อระดับต่า และสามารถเอามาใช้ในเรื่ องของการกาหนดการวางแผนความก้าวหน้าใน
อาชี พ ตามต าแหน่ ง ต่ า งๆได้เ พราะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจะใช้ห ลัก ความสามารถตาม
สมรรถนะที่ แต่ละบุ คคลมี บุ คคลที่ มีสมรรถนะสู งอาจจะได้รับการแต่ง ตั้งให้อยู่ในตาแหน่ งที่ มี
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ความส าคัญมากขึ้ น ดัง นั้น บุ ค ลากรจะเห็ น ความส าคัญและพยายามพัฒ นาตัวเองให้มี ค วามรู ้
ความสามารถอยู่ในระดับที่สูง ผลสุ ดท้ายก็คือ องค์การจะได้บุคลากรที่มีความสามารถในระดับที่
ค่อนข้างสู งและคนเหล่านี้จะไปผลทางานให้เกิดขึ้นในองค์การในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง
จากแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของสมรรถนะดังกล่าวมา
ข้างต้นจะเห็ นได้วา่ องค์กรสามารถนาแนวคิด ของสมรรถนะมาประยุกต์ใช้หรื อเป็ นเครื่ องมือใน
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้หลายด้าน และเป็ นประโยชน์ในด้า นการก ากับ ติ ดตาม
ภารกิจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ การประเมินผลและช่วยพัฒนากระบวนการปรับปรุ งผลการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งการนาสมรรถนะไปใช้ในองค์กรจะทาให้บุคลากรได้ทราบและเห็นแนวทางในการที่
จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิ จในการทางานได้อย่างถูกต้อง
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านและเป็ นประโยชน์ ม าที่ อ งค์ ก รที่ จ ะได้ บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถในระดับสู งเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรที่จะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ตามเป้ าหมาย
การพัฒนาสมรรถนะ
รู ปแบบสมรรถนะ
รู ปแบบสมรรถนะเป็ นการกาหนดกลุ่มของคุณลักษณะ ความรู้ ทักษะที่ มีต่อการทางาน
ในบทบาทใดบทบาทหนึ่ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2550) รู ปแบบสมรรถนะประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก (core
competency)ซึ่ ง เป็ นสมรรถนะที่ บุ ค ลากรทุ ก ตาแหน่ ง งานควรมี 2)สมรรถนะทางด้า นวิช าชี พ
(professional competency) ซึ่ งเป็ นความสามารถในการบริ หารตามระดับตาแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และ 3) สมรรถนะตามตาแหน่ งงาน (functional competency) ซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่
ั ญา รัศมีธรรมโชติ (2550) ให้
บุคลากรต้องมีในตาแหน่ งงานเพื่อให้สามารถทางานได้ดี และสุ กญ
ความหมายของตัวแบบสมรรถนะ ไว้วา่ คือ รู ปแบบของกลุ่ม Competency ที่มีการแยกประเภทหรื อ
จัดกลุ่ม (Groups) ตามที่องค์การกาหนด โดยรู ปแบบที่กาหนดนี้ อาจนามาจาก Mission (พันธกิจ)
Core Value (ค่านิยมหลัก) หรื อ Strategic Plan (แผนกลยุทธ์) ขององค์การรู ปแบบของ Competency
หรื อ Competency Model หนึ่งๆ จะแยกประเภทหรื อกลุ่ม (Groups) ของ Competencyไว้ประมาณ
3- 6 ส่ วน (Cluster) และในแต่ละส่ วนหรื อในแต่ละ Cluster จะมี Competency 2 - 5 Competency
อาจมากหรื อน้อยกว่านี้ ก็ได้ โดย Competency แต่ละตัวจะประกอบด้วย ‚คาจากัดความหรื อ
ความหมาย‛ ของ Competency ตัวนั้น และตัวชี้ วดั ด้านพฤติกรรม หรื อ Behavioral Indicator ซึ่ ง
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โดยทัว่ ไปจะกาหนดไว้ประมาณ 3 - 6 ระดับ โดยตัวชี้ วดั ด้านพฤติกรรมนี้ จะเป็ นตัวชี้ วดั เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทางานที่องค์การต้องการ
จากการศึกษาความหมายของรู ปแบบสมรรถนะ (Competency Model) สรุ ปได้วา่
รู ปแบบ รู ปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core
Competency) ซึ่งเป็ นกลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามารถและลักษณะอื่นใด (KSAOs) และ
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (functional competency) ซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่บุคลากรต้องมีในตาแหน่ง
งานเพื่อให้สามารถทางานได้ดี ที่เกิดจากการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก หรื อแผนกลยุทธ์
ขององค์กรมาพิจารณาร่ วมกับงานในฝ่ ายต่างๆขององค์กรโดย สมรรถนะแต่ละตัวจะประกอบด้วย
‚คาจากัดความหรื อความหมาย และตัวชี้วดั ด้านพฤติกรรม หรื อ Behavioral Indicatorเพื่อนาไปใช้
เป็ นเครื่ องมือก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
การกาหนดสมรรถนะ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537: 146) ได้เสนอวิธีการกาหนดสมรรถนะ ดังนี้
1. การกาหนดสมรรถนะโดยการรวมกลุ่ มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ(Expert
Judgment) เป็ นการใช้วิธีการสอบถามกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตัดสิ นใจแจกแจงพฤติกรรมของนัก
ปฏิ บตั ิ การทางวิชาชี พต่างๆว่าผูม้ ีสมรรถนะในวิชาชี พนั้น ควรต้องมีความรู ้ เจตคติ หรื อทักษะที่
จาเป็ นและต้องการทางด้านใดบ้าง
2. การกาหนดสมรรถนะโดยการประเมินความต้องการ (Needs Assessment)เป็ น
การศึกษาจากกลุ่ มผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานนั้น ประเมินตามความต้องการทางสังคม
ความต้องการขององค์กร หรื อความต้องการทางนโยบาย ที่เร่ งด่วน โดยให้มีความรู ้ ความสามารถ/
ทักษะ และเจตคติที่ตอ้ งการเป็ นอย่างไรบ้าง
3. การวิเคราะห์ จากกิ จกรรมการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ฏิ บตั ิงานในวิชาชี พ โดยการเก็บ
ข้อมูลจากกิจกรรมการปฏิบตั ิงานในชี วิตประจาวัน จากการสังเกต หรื อการประเมิน โดยผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงาน ผูร้ ่ วมงานหรื อผูอ้ ื่น
4. การศึกษาจากการวิเคราะห์งาน หรื อบทบาท (Task Analysis or RoleAnalysis) โดย
การจาแนกเนื้ อหา และเป้ าหมายของงานให้อยู่ใ นรู ปของงานที่ จะต้องปฏิ บ ตั ิ หรื อเรี ย นรู ้ และ
แยกแยะให้ยอ่ ยลงในรายละเอียดของแหล่งงานให้มากที่สุด หรื อจาเป็ นที่จะต้องจัดกระทาว่า จาเป็ น
จะต้องเตรี ยมบุคลากรในองค์กร หรื อเตรี ยมผูท้ ี่กาลังจะเข้ารับการปฏิบตั ิงานใหม่ ให้พร้อมต่อภาระ
งาน การวิเคราะห์อาจทาได้โดยการสังเกตการทางานแล้วนาพฤติกรรมมาวิเคราะห์ ให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
บันทึก แล้วนามาวิเคราะห์โดยให้นกั การศึกษาช่วยวิเคราะห์
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5. การวิเคราะห์สมรรถนะอย่างเป็ นระบบ (System Competency Analysis) เป็ นเทคนิค
ที่ใช้ในการกาหนดสมรรถนะ หรื อเป้ าหมายที่พฒั นามาจากระบบการวิเคราะห์ให้เป็ นหน่วยย่อยที่
เป็ นรู ปแบบชัดเจน
6. การกาหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฏี และตาราโดยการกาหนด
สมมติ ฐ านว่า ประสิ ท ธิ ภาพที่ ต้อ งการนั้น จะต้อ งอาศัย สมรรถนะอย่า งใดบ้า ง การก าหนดข้อ
สันนิษฐานให้เป็ นพื้นฐานโดยมีทฤษฎีสนับสนุน
7. การศึกษาจากสภาพความเป็ นจริ งในสังคม ทางเศรษฐกิจ และการเมือง
ั ญา รัศมี ธรรมโชติ (2548: 103) ได้มีการกาหนดรู ปแบบสมรรถนะด้วยการ
สุ กญ
กาหนดวิสัยทัศน์ ( Vision ) และภารกิจ ( Mission ) ขององค์กรเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การทางาน
ที่จะนาไปสู่ การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรให้บงั เกิดขึ้น ภายใต้กระบวนงานตามสมรรถนะ
หลัก ( Core Competency ) และ สมรรถนะประจาสายงาน ( Functional Competency )
เทื้อน ทองแก้ว (2556) ได้กาหนดรู ปแบบสมรรถนะ (Competency Model)หรื อการ
กาหนดสมรรถนะโดยเริ่ มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิ จ หรื อค่านิ ยม สู่ เป้ าหมายขององค์การมากาหนด
เป็ นกลยุ ท ธ์ ข ององค์ก าร จากนั้นมาพิ จารณาถึ ง สมรรถนะหลัก ที่ จะท าให้บ รรลุ เป้ าหมายของ
องค์การมีอะไรบ้างจะใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การ จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณาสมรรถนะของหน้าที่ของบุคคลในองค์การตามตาแหน่ ง
ซึ่ ง จะต้องสอดคล้องกับ สมรรถนะของบุ ค คล สมรรถนะของบุ ค คลกับ สมรรถนะหน้าที่จะไป
ในทางเดียวกันงานต่างๆก็จะไปในทางเดียวกัน
สรุ ปได้วา่ การกาหนดสมรรถนะสามารถกาหนดได้หลายวิธีคือ การใช้วิธีการสอบถาม
กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิการประเมินความต้องการ จาเป็ นจากกลุ่มที่ปฏิบตั ิงานนั้น ความ
ต้อ งการของสั ง คมและองค์ก ร การวิ เ คราะห์ จ ากกิ จ กรรมการปฏิ บ ัติ ง านของผูป้ ฏิ บ ัติ ง านใน
ชีวิตประจาวัน และการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฏีและตารา การศึกษาจากสภาพความเป็ นจริ งใน
สังคม ทางเศรษฐกิจ และการเมืองให้บงั เกิ ดขึ้น ภายใต้กระบวนงานตามสมรรถนะหลัก ( Core
Competency ) และสมรรถนะประจาสายงาน ( Functional Competency )
ขั้นตอนในการสร้ างและพัฒนาสมรรถนะ
Shermon (2004:46) ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างรู ปแบบสมรรถนะไว้ 3 ขั้นตอน คือ
1) การเตรี ยมการและการรวบรวมข้อมูล (Data gathering and preparation) เป็ นการศึกษเพื่อระบุ
ลักษณะงาน การจัดกลุ่มทักษะในการปฏิ บตั ิงานและสมรรถนะที่คาดว่ามีความเป็ นไปได้ 2) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) โดยการวิเคราะห์รายการสมรรถนะ (competency lists) กาหนดคา
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นิ ยามสมรรถนะ (competency definitions) และกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะ และ3) การ
ตรวจสอบ (Validation) เป็ นการจรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา เพิ่มเติมองค์ประกอบของ
สมรรถนะที่ยงั ไม่สมบูรณ์ และถ้ามีความจาเป็ น ก็สามารถเติมคานิยามสมรรถนะได้
Mansfield (1996:7-18)ได้เสนอรู ปแบบ “The Single-Job Competency Model‛
ลักษณะรู ปแบบในแนวคิดนี้ คือการเลื อกงานหรื อตาแหน่ งเฉพาะงานมาหนึ่ งตาแหน่ ง เพื่อค้นหา
ความสามารถของงานหรื อตาแหน่งเฉพาะงานนั้นๆวิธีการรู ปแบบสมรรถนะนี้ ยงั คงถูกนามาใช้กนั
อย่างแพร่ หลายเพราะมีจุดแข็งคือการให้กรอบสาหรับการอธิ บายความต้องการของงานที่สาคัญ
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงบอกถึงงานสิ่ งที่บุคคลต้องทาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่เหนื อกว่าและสาหรับ
การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในการทางานเนื่ องจากผู้ที่ปฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในประเด็นต่างๆที่
สาคัญในรู ปแบบดังนั้นผูป้ ฏิ บตั ิจึงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเป็ นเจ้าของผลงานอย่างน้อยที่สุดจะได้ส่ิ ง
ใหม่ๆในการปฏิ บตั ิ งานรวมถึ ง การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถที่ จะปฏิ บตั ิซ่ ึ ง จะดี กว่าสิ่ ง ที่
ปฏิบตั ิอยูก่ ่อน ซึ่ งขั้นตอนแรกจะเริ่ มต้นด้วยการระบุทรัพยากรบุคคลและระบุงานที่สาคัญ การเก็บ
ข้อมูลมีการเก็บข้อมูลจากผูป้ ฎิ บตั ิหรื อกลุ่มงานรวมทั้งหัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอาจจะมีการสัมภาษณ์กบั ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยและรายงานโดยตรง การสารวจและ
การสังเกตโดยตรงของผูป้ ฏิบตั ิงานในที่ ทางาน จะมี การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างขวางและ
เข้มข้นอาจรวมถึงแบบสอบถามประเมินความสามารถ เมื่อทาขั้นตอนนี้ เสร็ จสมบูรณ์แล้วขั้นตอน
ต่อไปคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วนามาสกัดเป็ นรู ปแบบสมรรถนะที่มกั จะมีรวมถึง 10-20 ทักษะแต่
พฤติกรรมซึ่ งแต่ละสมรรถนะจะอธิ บายพฤติกรรมเฉพาะโดยการอธิ บายสิ่ งที่ผปู้ ฏิบตั ิจะต้องปฏิบตั ิ
ให้มีประสิ ทธิภาพและวิธีการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ
Spencer & Spencer (1993 : 93-134) ได้อธิ บายขั้นตอนในการออกแบบไว้ 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1การออกแบบโดยใช้เกณฑ์ตวั อย่าง (The classic study design using criterion
samples) อัน ดับ แรกคื อ ศึ ก ษาหรื อ ก าหนดเป้ าหมายขององค์ก าร (Goal) พร้ อ มปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็ จรวมทั้งโครงสร้างในจุดต่างๆที่สาคัญขององค์การจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้ทราบว่าควรจะเริ่ มต้นกาหนดสมรรถนะขององค์การ ณ จุดใดที่
จะเป็ นจุ ดสาคัญและสร้ า งคุ ณค่าให้แก่ องค์การมากที่ สุ ด จากนั้นจึ ง เริ่ ม ดาเนิ นการออกแบบเพื่ อ
กาหนดสมรรถนะของงานดังกล่ าว โดยเริ่ มต้นคือ1) กาหนดเกณฑ์สาหรั บผลการปฏิ บตั ิงานที่ มี
ประสิ ทธิ ผล (Define Performance Effectiveness Criteria) โดยบุคคลที่จะเป็ นผูก้ าหนดเกณฑ์การ
วัดผลดังกล่ า ว เช่ นกลุ่ มผูเ้ ชี่ ย วชาญในงานดัง กล่ า วหรื ออาจจะให้ผูบ้ งั คับ บัญชา เพื่ อนร่ วมงาน
เป็ นต้า 2) กาหนดกลุ่มตัวอย่างของเกณฑ์ (Identify a Criterion Sample) เป็ นขั้นตอนของการนา
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นในขั้นที่ 1 มาใช้ในการกาหนดกลุ่มของผูม้ ีผลการปฏิบตั ิงานดีเยี่ยมที่สุดและมา
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เปรี ยบเที ยบกับกลุ่ มที่ มีผ ลการปฏิ บตั ิ ง านปกติ ทวั่ ไปรวมทั้งใช้ในการระบุ ก ลุ่ มของผูท้ ี่ มี ผลการ
ปฏิบตั ิงานต่า ผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเยี่ยมที่สุด 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collect Data) จาก
แหล่งต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาประกอบการกาหนดสมรรถนะ โดยมีวิธีการที่ใช้สาหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเช่น การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมโดยการใช้คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Panels) ในงาน
ด้านนั้นๆมาประชุมระดมสมองร่ วมกันเพื่อกาหนดคุณลักษณะของพนักงานที่สามารถจะปฏิบตั ิงาน
นั้นได้ดี การสารวจ (Survey) เป็ นวิธีการที่ให้คณะผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคคลที่เกี่ยวข้องขององค์การให้
คะแนนเกี่ ย วกับ สมรรถนะในด้า นความส าคัญ และความถี่ ข องการใช้ ส มรรถนะนั้น ในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ 3 การใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Computer Based
‚Expert‛ Systems) การวิเคราะห์งาน/หน้าที่ (Job task/Function Analysis) โดยพนักงานหรื อผู้
สังเกตจะต้องระบุรายละเอียดของงาน หน้าที่ งาน และพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิงานนั้นในช่ วงระยะ
เวลาหนึ่ งออกมาให้ละเอียดแล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดนาไปใช้ในการจัดทา แบบสอบถาม
การสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม หรื อ การสั ง เกตต่ อ ไป และใช้วิธี ก ารสั ง เกตโดยตรง (Direct
Observation) เป็ นวิธีการสังเกตการปฏิ บตั ิงานและพฤติกรรมการทางานของพนักงานเพื่อที่จะ
กาหนดสมรรถนะในการทางานนั้น 4) วิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนารู ปแบบสมรรถนะ (Analyze
Data and Develop a Competency model) เป็ นขั้นตอนที่นาข้อมูลซึ่ งเก็บรวบรวมได้จากขั้นที่ 3 มา
ทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดคุณลักษณะและทักษะที่เป็ นสมรรถนะสาหรับการปฏิบตั ิงาน จากนั้นจึง
อธิ บายถึงพฤติกรรมของสมรรถนะต่างๆ และมีการระบุเกณฑ์ในการให้คะแนนสมรรถนะแต่ละตัว
5) การตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบสมรรถนะ (Validation Competency Model) และ6) การ
เตรี ยมการเพื่อนารู ปแบบสมรรถนะไปใช้ (Prepare Applications of the Competency Model)ภายหลัง
จากที่ตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบสมรรถนะเรี ยบร้อยแล้ว
วิธีที่ 2 การออกแบบสมรรถนะในระยะสั้นโดยใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ (A Shot Competency
Model Process Based on Expert Panels: JCA) มีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานคือ ขั้นที่ 1 ประชุ ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Convene Expert Panels) เป็ นการหาเป้ าหมายของงานแต่ละงานโดยอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ร่ วมกันกาหนดสมรรถนะ ขั้นที่ 2 ดาเนิ นการสัมภาษณ์ดว้ ยวิธี BEI (Conduct Behavioral Event
Interviews) กับผูด้ ารงตาแหน่งงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเยี่ยมจานวน 2-3 คน เพื่อเป็ นการยืนยัน
และยกตัวอย่างคาอธิ บายของสมรรถนะที่กาหนดขึ้นโดยคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญให้เป็ นที่เข้าใจตรงกันภาย
ในองค์การและตรงกับลักษณะขององค์การ ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลและกาหนดรู ปแบบสมรรถนะ
(Analyze Data Develop a Competency Model) เป็ นการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มากาหนด
พฤติกรรมเพื่อจาแนกผูท้ ี่มีผลการปฏิ บตั ิงานดีเยี่ยมที่สุดกับผูท้ ี่มีผลการปฏิ บตั ิงานปกติทว่ั ไปและ
เป็ นคุ ณลัก ษณะและพฤติ ก รรมผูท้ ี่ ดารงตาแหน่ ง งานใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านนั้น และขั้นที่ 4 การ
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ตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบสมรรถนะที่จดั ทาขึ้น (Validate the Competency Model) โดย
การให้คะแนนสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานกับพนักงานกลุ่มที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเยี่ยม และกลุ่มที่
มีผลการปฏิบตั ิงานปกติทว่ั ไป
วิธีที่ 3 การออกแบบสมรรถนะสาหรับงานในอนาคต หรื องานที่มีผดู ้ ารงตาแหน่งเพียง
คนเดียว (Studying Future Job or Single-Incumbent Jobs) สามารถทาได้ 4 วิธี คือ1) การใช้คณะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Panels) เป็ นการออกแบบสมรรถนะในระยะสั้นโดยใช้ผเู้ ชี่ยวชาญ 2) การคาด
เดาจากองค์ประกอบของงานซึ่งเป็ นที่รู้จกั (Extrapolation from know Job Element) งานในอนาคต
บางงานที่มีอยูจ่ ากการศึกษาวิจยั ในปั จจุบนั มาประกอบกันเข้าเป็ นสมรรถนะของงานในอนาคต 3)
การวิเคราะห์จากงานในปั จจุบนั ที่มีความคล้ายคลึงกัน (Analysis of Analogous Present Jobs) โดย
ศึกษาพฤติกรรมการทางานของบุคคลที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเยีย่ มในงานที่มีลกั ษณะคล้า ยคลึ ง กับ
งานในอนาคต พร้อมกับการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลักษณะและจานวนกลุ่มเป้ าหมายที่มีอยู่
และ 4) การออกแบบสมรรถนะ สาหรับงานที่มีผดู ้ ารงตาแหน่งงานนั้นเพียงคนเดียว(Competency
Studies of Single-Incumbent Jobs) โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของบุคคลผู ้
นั้นด้วยการสัมภาษณ์ ผบู ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และลูกค้าที่ บุคคลผูน้ ้ ันต้อง
ติดต่องานด้วย จากนั้นจึงนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดรู ปแบบสมรรถนะของงาน
นั้นต่อไป
จากการศึกษาการกาหนดและการพัฒนาสมรรถนะ สรุ ปได้ว่าในการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในครั้ งนี้ มี ข้ นั ตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน คื อ
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดรู ปแบบสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ขั้นตอนที่ 3
ออกแบบสมรรถนะ และขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินรู ปแบบสมรรถนะ โดยใช้หลักการ
และแนวคิดของ Mansfield (1996) Shermon (2004:46) Spencer & Spencer (1993 : 93-134) กุลยา
ตันติผลาชีวะ (2537: 146) สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 103) และเทื้อน ทองแก้ว (2556)
การประเมินสมรรถนะ
การประเมิ น สมรรถนะ หมายถึ ง กระบวนการในการ ตัด สิ น ตี ค่ า จากความรู ้
ความสามารถ ทัก ษะ และพฤติ ก รรมการท างานของบุ ค คลในขณะนั้น เปรี ย บเที ย บกับ ระดับ
สมรรถนะที่องค์กรคาดหวังในตาแหน่ งงานนั้นๆว่าได้ตามที่ คาดหวังหรื อมีความแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด การประเมินผลระบบ มีความสาคัญในการดาเนินงานของทุกองค์กรเพื่อช่วยให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าปั ญหาอุปสรรค ผล กระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผรู ้ ับผิดชอบใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การวางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุ งงาน และการบริ หารจัดการ ซึ่ ง ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 ) กล่าวว่า
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การประเมินเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดคุณค่าของวิธีการกาหนดคุณค่าของสิ่ งที่มุ่ง
ประเมินขึ้นอยู่กบั ความเชื่ อและประสบการณ์ของนักประเมินว่ายึดถื อมาตรการลักษณะใดในการ
เข้าถึงคุณค่าและตัดสิ นคุณค่านั้น อาจเน้นการประเมินโดยวิธีเชิงธรรมชาติหรื อเน้นการประเมินโดย
วิธีการเชิงระบบและ Stufflebeam D.L. (1981) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็ นกระบวนการ
ในการกาหนดปั ญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดี
Stufflebeam D.L. (1981) ได้เสนอกรอบมาตรฐานการประเมินระบบ ประกอบด้วย มาตรฐาน
ดังนี้
1.มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility standard) เป็ นมาตรฐานที่ตอ้ งการประกันถึง
ประโยชน์ของผลการประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 ประการ คือ
1.1 การระบุผทู ้ ี่เกี่ยวข้องซึ่ งต้องการใช้สารสนเทศ
1.2 ความเป็ นที่เชื่อถือได้ของผูป้ ระเมิน
1.3 การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองและความต้องการใช้สารสนเทศของ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1.4 การแปลความหมายและตัดสิ นคุณค่ามีความชัดเจน
1.5 รายงานผลการประเมินมีความชัดเจนทุกขั้นตอน
1.6 การเผยแพร่ ผลการประเมินไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง
1.7 รายงานผลการประเมินเสร็ จทันเวลาสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
1.8 การประเมินส่ งผลกระทบในการกระตุน้ ให้มีการดาเนิ นการประเมินต่อไป
2. มาตรฐานความเป็ นไปได้ (Feasibility standard) เป็ นมาตรฐานที่ตอ้ งการประกันถึ ง
ผลการประเมินที่ได้วา่ มาจากกระบวนการหรื อวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งเหมาะสม
กับสถานการณ์ ปฏิบตั ิได้ ยอมรับได้ ประหยัด คุม้ ค่า ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ประการ คือ
2.1 วิธีการประเมินสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
2.2 การเป็ นที่ยอมรับได้ทางการเมือง
2.3 ผลที่ได้มีความคุม้ ค่า
3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) เป็ นมาตรฐานที่ตอ้ งการประกันว่า
ระบบการประเมิ น ได้ ด าเนิ น การอย่ า งเหมาะสมตามกฎ ระเบี ย บ จรรยาบรรณ และมี ก าร
คานึงถึงสวัสดิภาพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์ 8 ประการ คือ
3.1 การกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการประเมินไว้เป็ นทางการ
3.2 การแก้ไขปั ญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส
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3.3 รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา และคานึงถึงข้อจากัดของการประเมิน
3.4 การให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ในการรับรู ้ข่าวสารของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.5 การคานึงถึงสิ ทธิ ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
3.6 การเคารพสิ ทธิ ในการมีปฏิสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3.7 รายงานผลการประเมินมีความสมบูรณ์ ยุติธรรม และเสนอทั้งจุดเด่นและจุดด้อย
ของสิ่ งที่ประเมิน
3.8 ผูป้ ระเมินทาการประเมินด้วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ
4. มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy standard) เป็ นมาตรฐานที่ตอ้ งการประกันว่าการ
ประเมินได้มีการใช้เทคนิค ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป ข้อค้นพบและสารสนเทศที่เพียงพอสาหรับ
การตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งที่ประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 ประการ คือ
4.1 การระบุวตั ถุประสงค์ของการประเมินไว้อย่างชัดเจน
4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับระบบการประเมินอย่างเพียงพอ
4.3 การบรรยายวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างชัดเจน
4.4 การบรรยายแหล่งข้อมูลและการได้มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
4.5 การพัฒนาเครื่ องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง
4.6 การพัฒนาเครื่ องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อมัน่
4.7 การจัดระบบควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงาน
4.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
4.9 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
4.10 การลงข้อสรุ ปที่มีเหตุผลสนับสนุน
4.11 การเขียนรายงานที่มีความเป็ นปรนัย
สรุ ปได้วา่ ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้มาตรฐานการประเมิน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ
1) มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility standard) 2) มาตรฐานความเป็ นไปได้ (Feasibility standard)
3) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) และ 4) มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy standard)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ชาริ ณี ตรี วรัญญู (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ป ระถมศึ กษาตามแนวคิ ดการศึ ก ษาผ่านบทเรี ยน มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ
ศึ ก ษาผ่า นบทเรี ย นที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ทการท างานของครู ไ ทย และเพื่ อ ศึ ก ษาผลการพัฒ นา
สมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู ตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรี ยน การวิจยั ปฏิบตั ิการ
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เชิงปฏิบตั ิจริ ง (practical action research) ครั้งนี้ มีผรู ้ ่ วมวิจยั เป็ นครู ประถมศึกษา จานวน 19 คน จาก
โรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานคร 2 แห่ง ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลจากการดาเนินงานตามกระบวนการศึกษา
ผ่านบทเรี ยนของครู ผรู ้ ่ วมวิจยั ซึ่ งได้แบ่งออกเป็ นกลุ่มศึกษาผ่านบทเรี ยน 5 กลุ่มย่อย ตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ กลุ่ มละ 3-6 คน และดาเนิ นงานการศึ กษาผ่านบทเรี ยนในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดื อน
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.กระบวนการศึกษาผ่านบทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรี ยนป็ นกระบวนการ
ทางานในการพัฒนาวิชาชี พของครู ในบริ บทการทางานจริ งของตนผ่านการทางานกลุ่มแบบร่ วมมือ
ร่ วมพลังอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิด
และการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน กระบวนการศึกษาผ่านบทเรี ยนมีข้ นั ตอนสาคัญ 6 ขั้น ที่มีลกั ษณะเป็ น
วงจร ได้แก่ 1) การกาหนดเป้ าหมายการศึกษาผ่านบทเรี ยน 2) การวางแผนบทเรี ยน 3) การสอนและ
การสัง เกตในชั้นเรี ย น 4) การสื บสอบผลการปฏิ บ ตั ิ งาน 5) การปรั บ ปรุ ง แก้ไขบทเรี ย น 6) การ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ทั้ง นี้ ในการดาเนิ นงานตามกระบวนการศึ ก ษาผ่า นบทเรี ยน ครู สามารถปรั บ
ขั้นตอนการดาเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งของตนได้โดยยังคง
รักษาองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการไว้ องค์ประกอบสาคัญได้แก่ 1) การทางานแบบร่ วมมือ
ร่ วมพลัง 2) การกาหนดประเด็นการศึกษาผ่านบทเรี ยน ที่มาจากสภาพปั ญหาด้านการคิดหรื อการ
เรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอนจริ งในชั้นเรี ยน 3) การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเรี ยนรู ้และการคิด
ของนักเรี ยนโดยตรงในชั้นเรี ยน 4) การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิ บตั ิงาน 5) การ
ดาเนิ นการในระยะยาวและขับเคลื่ อนกระบวนการให้สอดคล้องกับบริ บทการทางานจริ งโดยครู
และ 6) การมีส่วนร่ วมของผูร้ ู ้
2.การดาเนิ นงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรี ยนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาการ
จัดการเรี ยนการสอนของครู ได้ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรี ยนการสอน และด้านความสามารถในการทางานแบบร่ วมมือร่ วม
พลัง โดยครู ผรู ้ ่ วมวิจยั มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านความรู ้ความเข้าใจใน
การจัดการเรี ยนการสอนมากที่สุด และครู ผรู ้ ่ วมวิจยั ประมาณร้ อยละ 50 มีการพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของจานวนตัวบ่งชี้ ท้ งั หมด 11 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ครู ผรู ้ ่ วมวิจยั
ทุ ก คนมี ก ารพัฒ นาสมรรถภาพการจัดการเรี ย นการสอนอย่า งน้อย 3 ตัวบ่ ง ชี้ โดยมี ก ารพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอนอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ในแต่ละด้าน
วณิ ช นิรันตรานนท์ (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ผสู ้ อนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กในเขตบริ การของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาอุดรธานี เขต 1 มี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
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ครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กใน
เขตบริ ก ารของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 1 และประเมิ น รู ป แบบการพัม นา
สมรรถนะครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนขนาดเล็กในเขต
บริ การของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาอุ ดรธานี เขต 1 จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling Technique) เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ได้แ ก่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 100 ข้อ ซึ่ งมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.40 ถึ ง
0.77 ค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.13 ถึง 0.75 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.96 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิการสอน แบบสอบถามการประเมินสมรรถนะครู และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ และ
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติแบบ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนขนาด
เล็กมี ความขาดแคลนครู ผสู ้ อน ครู ผูส้ อนมี ไม่ครบชั้น งบประมาณขาดแคลน ขาดสื่ อการจัดการ
เรี ยนรู้ และเปลี่ยนผูบ้ ริ หารบ่อยมาก ด้านความต้องการของครู ในการพัฒนาสมรรถนะนั้น ครู ผสู ้ อน
ต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะสาหรั บการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาที่ ดี
และกลุ่มสมรรถนะที่ 2 สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู ้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพล
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสอนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุข
ศึกษาและพลศึกษา เพื่อขอดารงตาแหน่งและแต่งตั้งในตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษรู ปแบบในการ
พัฒนาสมรรถนะครู ผูส้ อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลส าหรั บ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในเขตบริ การของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมี
3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การฝึ กอบรม ประกอบด้วย การอบรม สัมมนา การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การศึกษาดูงาน และการฝึ กปฏิ บตั ิการ 2) การใช้พี่เลี้ ยง ประกอบด้วย การนิ เทศ
ติดตามผลการปฏิ บตั ิงานของครู การเข้าสัมมนา การให้คาปรึ กษาเพื่อแนะนาครู เป็ นรายกลุ่มและ
รายบุค คล และ 3) การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ประกอบด้วย การศึ กษาค้นคว้างานที่ไ ด้รับมอบหมาย
หลังจากได้รับการอบรมในแต่ละวัน การสังเกตการสอนของครู แกนนากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุข
ศึกษาและพลศึกษา การประสานงานเพื่อปรับปรุ งงานทางอินเทอร์ เน็ตหรื องทางโทรศัพท์ และการ
เข้าร่ วมกิจกรรมด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา ผลจากการนารู ปแบบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20
คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ หลังการอบรมของครู ผเู ้ ข้าร่ วมพัฒนาสมรรถนะตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
สู งกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยสาคัญ .01 จากการประเมินการสนอทั้ง
สาระสุ ขศึกษาและพลศึกษาของพี่เลี้ ยง พบว่า ครู ผูเ้ ข้าร่ วมพัฒนามีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับมากที่สุดทุกข้อ และจากการประเมินสมรรถนะ
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ครู โดยกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มครู ผเู ้ ข้าร่ วมพัฒนาสมรรถนะ กลุ่มเพื่อนครู กลุ่มพี่เลี้ยง และกลุ่มผูบ้ ริ หาร
ล้วนมีความคิดเห็นว่า ครู ผเู ้ ข้าร่ วมพัฒนาสมรรถนะตามรู ปแบบที่สร้างขึ้น มีสมรรถนะทั้งของการ
เป็ นครู สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับมากที่สุดทุกกลุ่ม โดยสรุ ปรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ผุ ้
สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาเป็ นรู ปแบบที่ดีผา่ นการทดลองใช้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สถาบันการพลศึกษาซึ่ งมีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนาครู สุขศึกษา
และพลศึกษา ควรนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ผสู้ อนไปพัฒนาสมรรถนะครู ผสู้ อนในวิทยา
เขตทัว่ ประเทศต่อไป
ชานนท์ เศรษฐแสงศรี (2555) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประกอบวิ ช าชี พ ครู โ ดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานในโรงเรี ย นสั ง กัด องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี
จุ ดมุ่งหมาย เพื่อ 1) ศึ ก ษาองค์ป ระกอบสมรรถนะที่ ตอ้ งการจาเป็ นของผูป้ ระกอบวิช าชี พครู ใ น
โรงเรี ย นสั ง กัดองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น 2) เพื่ อศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ันและปั ญหาของระบบ
การพัฒนาสมรรถนะที่ตอ้ งการจาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น 3) พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะที่ ตอ้ งการจาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ใน
โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ 4) ศึ กษาผลการนาระบบการพัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะที่ตอ้ งการจาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ไปใช้ โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การวางแผนพัฒนา 3) การ
นาพาสู่ การปฏิบตั ิ 4) การเร่ งรัดนิเทศ ติดตามประเมินผล กลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ ครู
ปฏิบตั ิการสอน จานวน 10 คน ของโรงเรี ยนเทศบาล 5 สี หรักษ์วิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ปี
การศึกษา 2552 ซึ่ งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบบันทึกการประชุ ม แบบประเมิน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยใช้ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า1)องค์ประกอบสมรรถนะที่ตอ้ งการจาเป็ น
ของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีจานวน 8 สมรรถนะ คือ
1) สมรรถนะการประมวลรายวิชามาทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค และตลอดภาค 2) สมรรถนะ
การออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน 3) สมรรถนะการเลือกใช้ พัฒนา และสร้างสื่ อ
อุ ป กรณ์ ที่ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ 4) สมรรถนะการจัดกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ย นและ
จาแนกระดับการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนจากการประเมินผล 5) สมรรถนะการวัดและประเมินผลได้ตาม
สภาพเป็ นจริ ง 6) สมรรถนะการนาผลการประเมินไปใช้ใ นการปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ และ
หลักสู ตร 7) สมรรถนะการจัดทาหน่ วยการเรี ยนรู ้ และ 8) สมรรถนะการทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั และปั ญหาของระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
พบว่า มี ก ารสอบถามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาจากครู วิท ยากร ด้า นสมรรถนะของผู ้
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ประกอบวิ ช าชี พ ครู พบว่ า ครู ไ ม่ มี ก ารจัด ท าประมวลรายวิ ช า การออกแบบการเรี ยนรู ้ ไ ม่
หลากหลาย ขาดระบบการเผยแพร่ ผลงาน จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบเดิมๆ ซ้ าๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนเบื่อ
การเรี ยน การใช้สื่อเทคโนโลยียงั ไม่คุม้ ค่า ไม่ปรากฎหลักฐานการประเมินตามสภาพจริ ง ตลอดทั้ง
การนาผลการประเมิ นไปปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ไม่มีการจัดทาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ครู ส่วนใหญ่ไม่ได้จดั ทาด้วยตนเอง และขาดระบบการ
ติดตามผลการจัดการเรี ยนรู้ ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ด้านปั จจัยนาเข้า
มี 12 ข้อ ได้แก่ หนังสื อ ตารา เอกสาร งานวิจยั โครงการ คาสั่งโรงเรี ยน ครู ผรู ้ ่ วมพัฒนา วิทยากร
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโครงการ สื่ ออุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นๆ ด้านกระบวนการมี 4
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา โดยการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะตามความต้องการ
จาเป็ นของครู ตามมาตรฐานการจัดการเรี ยนรู้และการวัดประเมินผล การศึกษาสภาพปั จจุบนั และ
ปั ญหา การประชุ มสัมมนาเพื่อระดมสมองศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหา ศึกษาสมรรถนะตาม
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาของครู ระยะที่ 2 การวางแผนพัฒนา โดยการประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ การเรี ยงลาดับสมรรถนะตามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา การกาหนดแผนปฏิบตั ิการ
การจัด ท าคู่ มื อ การพัฒ นา ระยะที่ 3 น าพาสู่ ก ารปฏิ บ ัติ โ ดยการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะครู ด้า น
สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดประเมินผลก่อนการพัฒนา การจัดฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั ิการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในกรอบสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรี ยนรู้และการ
วัดประเมินผล 8 สมรรถนะ ครู นาความรู ้ ไปใช้ในชั้นเรี ยนด้วยกระบวนการ PDCA การจับคู่นิเทศ
การสอนตามรู ปแบบกัลยาณมิ ตรนิ เทศ ระยะที่ 4 เร่ งรั ดนิ เทศ ติ ดตามประเมิ นผล โดยการเยี่ย ม
ห้องเรี ยนของครู ผรู ้ ่ วมพัฒนา การประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การประเมินผลการจัดการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ การประเมินคุณลักษณะครู ในด้านสมรรถนะหลังการพัฒนา การประเมินความพึงพอใจ
ของครู ผรู ้ ่ วมพัฒนา การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนของครู ผรู ้ ่ วมพัฒนา และการจัดทาสรุ ป
รายงานผลการพัฒนาตนเองนาเสนอที่ประชุ มกลุ่มครู ผูร้ ่ วมพัฒนาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้าน
ผลผลิต ได้แก่ ครู สามารถสร้างแผนการนาสู่ การปฏิบตั ิ นอกจากนั้น ครู ตอ้ งมีทกั ษะปฏิบตั ิในกรอบ
สมรรถนะ มีการนิ เทศตามรู ปแบบกัลยาณมิตรนิ เทศ ครู มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ได้ และสามารถจัดทาสรุ ปรายงานผลการพัฒนาตนเอง นาเสนอต่อที่ประชุ มกลุ่มผูร้ ่ วมพัฒนาและ
ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา ซึ่ ง ผลการนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชี พ ครู โดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนาครู พบว่า 1) การ
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการตามสมรรถนะที่ตอ้ งการจาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พครู มีผลการพัฒนา
เพิ่ ม ขึ้ นในระดับ มากที่ สุ ด 2) ครู มี ก ารพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
เพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด และ3) ครู ผรู ้ ่ วมพัฒนามีความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาสมรรถนะของ
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ผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมากที่สุด และยังพบว่า ครู มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่
หลากหลาย และนักเรี ยนมีความพึงพอใจในวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผรู ้ ่ วมพัฒนาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ชรอยวรรณ ประเสริ ฐผล (2556 ) ได้พฒั นารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการ
พัฒ นาสมรรถนะด้ า นการจัด การเรี ยนรู ้ ข องครู ใ หม่ โ รงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญ ศึ ก ษา
วิธีดาเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใ หม่โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญศึ ก ษา โดยการสั งเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง การศึ กษาโรงเรี ยนที่ มีการปฏิ บตั ิ เป็ นเลิ ศโดยการสัมภาษณ์ จานวน 12 คน 2)
การสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภท
สามัญ ศึ ก ษา โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบด้วยเทคนิ ค การสนทนากลุ่ ม การ
ตรวจสอบเอกสาร โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 15 คน 3) การประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยการ
สัมมนารับฟั งความคิดเห็น กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 80คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า1) ผลการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 1 วัตถุ ป ระสงค์ก ารพัฒนาสมรรถนะด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ใ หม่
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึ กษา องค์ประกอบที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา องค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะ ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา องค์ประกอบที่ 4 หลักการใน
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และ
องค์ประกอบที่ 5 เงื่อนไขแห่งความสาเร็ จในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 2) ผลการสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาพบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่ารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ
ศึ ก ษา ในภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิพ บว่า
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาองค์ประกอบที่ 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู้
ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา องค์ประกอบที่3 เงื่อนไขแห่ งความสาเร็ จในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 3) ผลการ
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ประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาพบว่าสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
มี 7สมรรถนะ ดังนี้ 1) ความรู้และทักษะในการใช้หลักสู ตรเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ 2) ความรู้และ
ทักษะในการออกแบบการเรี ยนรู้ 3) ความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 4) ความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ 5) ความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผล 6)
ความรู้และทักษะในการวิจยั ทางการศึกษา 7) คุณลักษณะของครู ใหม่ สาหรับผลการประเมินด้าน
ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา โดยภาพรวมมีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
แนวคิดสมรรถนะครู
ความหมายของสมรรถนะครู
สาโรช บัวศรี (2526:4-5) ได้กล่าวว่า สมรรถนะครู หมายถึงครู ที่สามารถทาการสอนได้
เป็ นอย่างดี ต้องรู ้ จกั จิตวิทยา รู ้ วิธีสอน รู ้ สิ่งต่างๆเกี่ ยวกับการสอน สามารถปกครอง แนะนาและ
อบรมลูกศิษย์ได้ มีความสามารถในการทากิ จกรรมของโรงเรี ยนได้ มีความสามารถติดต่อกับคน
ในชุมชนได้ สามารถเป็ นครู ข้ นั อาชีพได้ คือสามารถที่จะอธิบายโต้เถียง และเขียนเกี่ยวกับอาชีพได้
Erlinda C. Pefianco (2009) ได้ให้คานิ ยามของคาว่าสมรรถนะครู น้ นั หมายถึง ครู ตอ้ ง
เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในหลายๆด้านมีทกั ษะในการวางแผนและออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน การ
ดาเนิ นการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
สามารถสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี และมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้มีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ ภายในตนเองในการพัฒนาวิชาชีพ
จากความหมายของคาว่าสมรรถนะครู สามารถสรุ ปได้ว่า สมรรถนะครู หมายถึ งครู ที่
สามารถท าการสอนได้เ ป็ นอย่ า งดี มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ เนื้ อ หา การวางแผนการเรี ย นการสอน
การประเมินผล มีจิตวิทยา สามารถสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี และมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี เป็ นบุคคลแห่ ง
การเรี ยนรู้มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ภายในตนเองในการพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะครู
สาหรับสมรรถนะครู นกั การศึกษาและองค์การต่างๆได้นาเสนอสมรรถนะครู ไว้ดงั นี้
คณะกรรมการคุรุสภา กาหนดสาระความรู ้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการ
ศึ ก ษาโดยได้ก าหนดสาระความรู ้ และสมรรถนะของผูป้ ระกอบอาชี พ ครู ไ ว้ ดัง นี้ ( ส านัก งาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2556) กาหนดสมรรถนะ สาหรับครู ในด้านความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะ
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โดยกาหนดไว้ในลักษณะของมาตรฐานไว้ 11 มาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านคุณลักษณะความ
เป็ นครู ประกอบด้วย 4 สมรรถนะคือ 1.1) รอบรู ้ ในเนื้ อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆได้ 1.2) แสวงหาและเลื อกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
ความรู ้ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง 1.3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มการพัฒนา
ศัก ยภาพผูเ้ รี ย น 1.4) มี จิตวิญญาณความเป็ นครู 2) มาตรฐานด้านความรู้ ปรั ชญาการศึ ก ษา
ประกอบด้วย 2สมรรถนะคือ 2.1) ประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒ นาสถานศึกษา 2.2)
วิเคราะห์ เ กี่ ย วกับ ปรั ช ญาการศึ ก ษาเพื่ อการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน 3) มาตรฐานด้านความรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 สมรรถนะคือ 3. 1) สามารถใช้ทกั ษะการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อความหมายอย่างถูกต้อง 3.2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ 4) มาตรฐานด้านความรู้จิตวิทยาสาหรับครู ประกอบด้วย 2สมรรถนะ
คือ 4.1) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน 4.2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ 5) มาตรฐานด้านความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตร
ประกอบด้ว ย 2สมรรถนะคื อ 5.1) วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รและสามารถจัด ท าหลัก สู ต รได้ 5.2)
ปฏิบตั ิการประเมินหลักสู ตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร 6) มาตรฐานด้าน
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ และการจัดการชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะคือ 6.1)
สามารถจัดทาแผนการเรี ยนรู ้และนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลจริ ง 6.2)สามารถสร้างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ 7) มาตรฐานด้านความสามารถในการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ประกอบด้วย 2สมรรถนะคือ 7.1) สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
7.2) สามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน 8) มาตรฐานด้านความสามารถ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 2 สมรรถนะคือ 8.1) ประยุกต์ใช้
และประเมินสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ 8. 2) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร 9) มาตรฐานด้านความสามารถในการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย 2สมรรถนะคือ 9.1) สามารถวัดและประเมินผลได้ 9.2) สามารถนาผลการประเมินไป
ใช้ ใ นการพัฒ นาผู้เ รี ยน10) มาตรฐานด้ า นความสามารถในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประกอบด้วย 2สมรรถนะคือ 10.1) สามารถจัดการคุ ณภาพการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
คุ ณภาพการเรี ยนรู ้ อย่า งต่อเนื่ อง 10.2) สามารถดาเนิ นการจัดกิ จกรรมประเมิ นคุ ณภาพการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ 11) มาตรฐานด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณประกอบด้วย 2
สมรรถนะคือ 11.1) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึ กสาธารณะ และเสี ยสละให้สังคม 11.2)
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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Stacy Zeiger (2015) ได้ระบุถึงสมรรถนะหลักของครู ( List of Core Competencies for
Educators)ไว้10 ประเด็นดังนี้ 1) มีมนุ ษยสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน 2) สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 3) มี
ความรอบรู้ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ 4) สามารถใช้กลยุทธ์ในการสอนอย่างหลากหลาย 5)
ประเมินผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 6) ศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยน 7) สามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ 8) สามารถทางานร่ วมกับเพื่อนวิชาชี พ 9) มีบุคลิกภาพที่ดี10) มีความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาหรื อทางวิชาชีพ
Teaching Community (2015) กล่าวถึ งสมรรถนะสาคัญของครู ดีคือ 1) มีบุคลิกภาพที่ดี
และมีลีลาในการสอน 2) แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนอย่างชัดเจน 3) มีทกั ษะการถ่ายทอดความรู ้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4) มีทกั ษะการจัดการชั้นเรี ยน 5) มีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี 6) มีความ
กระตือรื อร้นในการดูแลผูเ้ รี ยนและการสอน 7) มีความรู้เรื่ องหลักสู ตรและมาตรฐาน 8) มีความ
คาดหวังต่อนักเรี ยนสู ง 9) มีความรู ้ในเนื้อหาวิชา และ 10) มีความเป็ นมิตร และมีความวางใจต่อผูเ้ รี ยน
University of South Dakota (2016 )ได้กาหนดสมรรถนะสาหรับครู คือ1) รู้จกั ผูเ้ รี ยนและ
การพัฒนาการของผูเ้ รี ยน 2) สร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ 3)มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้ อหาวิชา 4)วางแผนและออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม 5) ประเมินผลผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่องและติดตามการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน 6) มีการพัฒนาวิชาชีพ
สานักพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กาหนดสมรรถนะครู
ในสั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ประกอบด้ว ย สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจาสายงาน ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
1) การมุ่งผล สัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน 2) การบริ การที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทางานเป็ นทีม
5) จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ 2) การพัฒนาผูเ้ รี ยน 3)
การบริ หารจัด การชั้นเรี ยน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน 5 ) ภาวะผูน้ า
ครู 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
Kiymet Selvi (2010 :168) จากคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี ได้
สรุ ปผลจากการวิจยั สมรรถนะการสอนของครู ภาษาอังกฤษว่าสมรรถนะของครู ประกอบไปด้วย 9
สมรรถนะดังนี้ 1) สมรรถนะทางสายงาน 2) สมรรถนะทางการวิจยั 3) สมรรถนะทางด้านหลักสู ตร 4)
สมรรถนะ ทางด้านการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 5) สมรรถนะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 6)สมรรถนะ
ทางด้านอารมณ์ 7) สมรรถนะทางด้านการสื่ อสาร 8) สมรรถนะทางด้านการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยี 9) สมรรถนะทางด้านสิ่ งแวดล้อม
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Coombe, Christine (2014) ได้กล่าวถึงสมรรถนะของครู ไว้10 คุณลักษณะ ดังนี้ 1) การ
เป็ นครู อย่างมืออาชี พซึ่ งรวมถึงการสอนที่มุ่งมัน่ ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และมีพฒั นาการ 2) มี
ความรู้ทางวิชาชีพ 3) มีบุคลิกภาพที่ดี 4) มีการจัดบรรยากาศที่ดีในชั้นเรี ยน 5) การจัดการเรี ยนการ
สอนที่มี ประสิ ทธิ ผล 6)มีทกั ษะการสื่ อสาร 7) มีความรู้รอบด้าน 8)มีความทุ่มเทพยายามในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน 9) มีความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 10)มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
SEAMEO INNOTECH (2010)ได้ท าการศึ ก ษาสมรรถนะของครู ส าหรั บ เอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งหมด 11 ประเทศ จากผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะครู สาหรับครู ในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มีดงั นี้ 1) ด้านความรู ้ในวิชาชีพ หมายถึงความรอบรู ้ในเนื้อหาและวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน 2) ด้านทักษะทางวิชาชี พ หมายถึงการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการใน
ชั้นเรี ยนและการประเมิ นผูเ้ รี ยน 3) ด้านคุ ณลักษณะ หมายถึ งลักษณะส่ วนบุ คคล เช่ น ความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และอื่ น ๆ 4) ด้านจรรยาบรรณ และค่านิ ยมซึ่ ง หมายถึงการมีคุณธรรม
การเป็ นแบบอย่า งที ดี 4) การพัฒนาวิช าชี พ และการเรี ย นรู ้ หมายถึ ง การมี ส่ วนร่ วมในองค์ก ร
วิชาชีพครู และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะยกระดับวิชาชีพครู
จากการศึกษาสมรรถนะครู ผู้ วิจยั ได้นามาสังเคราะห์ เพื่อใช้เป็ นสมรรถนะหลัก (Core
Competency) และสมรรถนะประจาสายงานในการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ซึ่งใช้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่และความสอดคล้องของสมรรถนะที่นกั วิจยั ส่ วนใหญ่
คัดเลือกเป็ นระดับสู ง (ในที่น้ ี คือความถี่ต้ งั แต่ 3 ขึ้นไป) พบว่า สามารถคัดสรรสมรรถนะได้จานวน
12 สมรรถนะคือ 1) สมรรถนะด้านการสื่ อสาร 2) สมรรถนะในการประเมินผูเ้ รี ยน 3) สมรรถนะ
ทางด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรม 4) สมรรถนะในด้า นจริ ย ธรรม จรรยาบรรณและค่ า นิ ย ม 5)
สมรรถนะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 6) สมรรถนะในการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา 7) สมรรถนะ
ทางด้านการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ 8) สมรรถนะการ
ออกแบบหลักสู ตร 9) สมรรถนะในการทางานเป็ นทีม และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษา 10)
สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ 11) สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนและ 12) สมรรถนะใน
การพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ ซ่ ึ งผูว้ ิจยั นามากาหนดเป็ นสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาประเภทของสมรรถนะซึ่ งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ( Core
Competency) ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่ทุกคนในองค์การต้องมีโดยสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และ
คุ ณลักษณะของบุ คคลที่ สามารถปฏิ บตั ิ ง านให้ประสบผลส าเร็ จบรรลุ ตามเป้ าหมายของงานนั้น
และสามารถวัดผลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับได้ และ 2) สมรรถนะประจาสายงาน
(functional competency) คื อสมรรถนะที่ เป็ นความรู้ ทัก ษะ และคุ ณ ลัก ษณะจาเป็ นในการ
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ปฏิบตั ิงานตามสายงานช่วยส่ งเสริ มให้คนๆนั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบตั ิงานตาแหน่งนั้นๆ
สาเร็ จได้ตามมาตรฐานหรื อสู งกว่ามาตรฐาน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ได้จากการศึกษาและสังเคราะห์จานวน 12 สมรรถนะมากาหนดเป็ น
สมรรถนะหลัก ( Core Competencies) และสมรรถนะประจาสายงาน (functional competencies) ดังนี้
สมรรถนะหลัก (Core Competencies ) ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ 2)
สมรรถนะจริ ยธรรม จรรณยาบรรณและค่านิ ยม 3) สมรรถนะการสื่ อสาร 4) สมรรถนะการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน และ 5) สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional competencies) ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการ
ออกแบบหลักสู ตร 2) สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 3) สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน 4)
สมรรถนะด้า นการใช้ข ้อมู ล สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีใ นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ 5)
สมรรถนะการพัฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยีก ารเรี ย นรู้ 6) สมรรถนะการท างานเป็ นที ม และ 7)
สมรรถนะสังคมและ วัฒนธรรม
แนวคิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
การศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอในประเด็นของ
ความหมาย และสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั มาสังเคราะห์เป็ น
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ความหมายของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
Steiner (2010 ) กล่ า วว่า สมรรถนะการเรี ย นรู ้ คือ มาตรฐานในการดาเนิ น งานที่มี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จในการจัดการเรี ย นรู ้ ข องครู และสมรรถนะทาให้ระบบการศึ กษามี
การพัฒนาและมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นครู จึงต้องใช้สมรรถนะเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิเพื่อ
พัฒ นาตนเองให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานของความส าเร็ จ และใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ประเมิ น ระดับ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ของตนเอง European Commission (2013) ระบุวา่ สมรรถนะใน
การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นการผสมผสานระหว่างความรู ้ ทักษะ ความเข้าใจ ค่านิ ยมและทัศนคติที่นาไป
สู่ การปฏิ บตั ิ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีป ระสิ ทธิ ภาพซึ่ งสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู อาจจะ
แตกต่างกันตามบริ บทของประเทศต่างๆ สมรรถนะจะเป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งที่สามารถนามาใช้เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาชี พครู และส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษาให้ครู ทางานภายในระบบเพื่อให้ครู
สามารถปรับใช้และพัฒนาขีดความสามารถหรื อสมรรถนะในระดับมืออาชีพได้
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สรุ ป ได้ว่า สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ หมายถึ ง มาตรฐานในการด าเนิ นงานที่ มี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ค่านิ ยมและทัศนคติที่แสดงออกถึงการพัฒนาในการจัดการเรี ยนรู้ซ่ ึ งสมรรถนะจะเป็ นเครื่ องมือที่
สามารถนามาใช้เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาวิชาชี พครู และส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษาให้ครู ได้ทางาน
ภายในระบบ เพื่อให้ครู สามารถปรับใช้ และพัฒนาขีดความสามารถหรื อสมรรถนะในระดับมืออาชีพได้
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา (2549) ได้กาหนดสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ไว้ใน
สาระความรู ้ และสมรรถนะไว้ด ัง นี้ 1) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละการสอน 2) รู ป แบบการ
เรี ย นรู ้ แ ละการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน 3) การออกแบบและการจัด ประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ 4) การบู ร ณาการเนื้ อ หาในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ 5)การบู ร ณาการการเรี ย นรู้
แบบเรี ย นร่ ว ม 6) เทคนิ ค และวิท ยาการจัด การเรี ยนรู้ 7)การใช้การผลิตสื่ อ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรี ยนรู้ 8)การจัดการเรี ย นรู้ แบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ 9) สมรรถนะในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย ความสามารถในการนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการ
เรี ยนรู้รายภาค 10) สามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน 11) สามารถเลือกใช้
พัฒนาและสร้างสื่ ออุปกรณ์ ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 12) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 13)สามารถจาแนกระดับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนจากการประเมินผล
กัญญานันท์ ยุกต์แผน (2552: 213 – 215) ได้สรุ ปสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ดงั นี้ 1)
การสร้างหลักสู ตร 2) การวางแผนการสอน 3) การเพิ่มการความรู ้ในเนื้ อหาที่สอน 4) การวิจยั /การ
วิจยั ในชั้นเรี ยน 5) การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 6) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ 7) การ
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2551) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนที่ดี
จากพฤติกรรมการสอนที่ดีของผูส้ อน ดังนี้ 1) จัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ใหม่
เอง 2) ให้ผเู้ รี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการ คือกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเอง 3) สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 4) มีการวัดผลประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการขีด
ความสามารถ ศักยภาพของผูเ้ รี ยน และผลผลิตจากการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง 5)
พัฒนาให้ผเู้ รี ยนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 6) ผูส้ อนเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวก
ชรอยวรรณ ประเสริ ฐผล (2556)ได้ทาการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรี ยนรู้ ของครู ใหม่ โรงเรี ย นเอกชนประเภทสามัญศึ ก ษา พบว่าสมรรถนะด้านการจัดการ
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เรี ยนรู้ของครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา มี 7สมรรถนะ ดังนี้ 1) ความรู้และทักษะใน
การใช้หลักสู ตรเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ 2) ความรู้และทักษะในการออกแบบการเรี ยนรู้ 3) ความรู้และ
ทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 4) ความรู้และทักษะในการพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้
5) ความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผล 6) ความรู้และทักษะในการวิจยั ทางการศึกษา 7)
คุณลักษณะของครู ใหม่
Danielson (2007) ได้ระบุถึงสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ประกอบ ด้วย 1) การ
สื่ อสารกับนักเรี ยนเกี่ ยวกับเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ ทิ ศทางและวิธีการ การอธิ บายเนื้ อหา การใช้
ภาษาพูดและการเขียน 2) มีเทคนิคการใช้คาถามและการอภิปรายที่เน้นการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน
3) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ การทากิจกรรม การจัดกลุ่ม นักเรี ยน การใช้วสั ดุ
การเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู ้ 4) การประเมิ นผลการเรี ยนการสอนโดยการใช้ เกณฑ์การ
ประเมินที่เหมาะสม การ กากับติดตามการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับกับนักเรี ยน
นักเรี ยนประเมิ นตนเองและการกากับติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ 5) การแสดงให้เห็นถึ ง
ความยืดหยุน่ และความรับผิดชอบ การปรับบทเรี ยน การตอบสนองและการทาอย่างต่อเนื่อง
สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติของสิ งค์โปร์ (The National Institute of Education,
Singapore,2009) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการศึกษาสาหรับครู ในศตวรรษที่ 21 (Singapore’s
TE21 Model of Teacher Education) และผลจากการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าการเรี ยนการสอนในวันนี้ มี
ความซับซ้อนมากขึ้นและมีความจาเป็ นต้องปรับตัว ให้เข้ากับสมรรถนะหรื อทักษะในศตวรรษที่
21 การจัดเตรี ยมเนื้อหา เทคนิควิธีสอนจึงมีความจาเป็ นต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งได้
มีการกาหนดทักษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต รวมทั้งความสามารถในการสื่ อสาร ทักษะการจัดการ
ทักษะการคิด ซึ่ งสิ่ งต่างๆเหล่านี้ จึง จาเป็ นต้องได้มีการพัฒนาการเรี ยนการสอน ดังนั้นครู จะต้องมี
ความสามารถที่จะต้องเรี ย นรู้ วิธี ก ารที่ จ ะต้องส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง (Independent
Learning) ครู เป็ นเพียงผูจ้ ดั เตรี ยมกระบวนการการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายตามที่ผเู้ รี ยนต้องการ (mediators of learning) ครู ตอ้ งสอน
ให้ผเู้ รี ยนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองเพื่อการเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ หรื อเป็ นการ
เสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยน(Scaffolding) จาก ความรู ้ที่มีอยูใ่ นตาราอื่น ๆ และจากระบบค้นและเข้าถึง
ข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต (World Wide Web) รวมทั้งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อน (Colearning) และได้เสนอรู ปแบบการศึกษาของครู ในศตวรรษที่ 21 เรี ยกว่า V3SK model (Values,
Skills and Knowledge) ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะและทักษะของครู มืออาชีพในศตวรรษที่ 21โดยรู ปแบบ
V3SK ประกอบด้วย 3 กระบวนทัศน์ ซึ่ งได้แก่ 1) ค่านิ ยมด้านการยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางซึ่ งเป็ น
หัวใจในการทางานของครู โดยครู ต้องตระหนัก ถึ ง การพัฒนาการของผูเ้ รี ยนและความแตกต่า ง
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ระหว่างบุคคล และต้องคานึ งถึงว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ การอบรมดูแลผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นครู
ต้องมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการสอน ต้องรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ หรื อวิธีการเรี ยนที่ดีที่สุดของผูเ้ รี ยน
และออกแบบการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เป็ นไปได้สาหรับผูเ้ รี ยน 2) ค่านิ ยม
ด้านอัตลักษณ์ของครู ซ่ ึ งได้แก่การมีมาตรฐานที่สูงและมีการเรี ยนรู ้ ความรู้ที่จาเป็ นและทักษะที่ครู
ต้องมีในกระแสโลกปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของนักเรี ยน 3) ค่านิ ยมด้านการบริ การทางวิชาชี พและชุ มชนซึ่ งเป็ น
พันธสั ญ ญาของครู ใ นการร่ วมมื อกันพัฒนาวิช าชี พ และมุ่ ง มัน่ ที่ จะเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติง านที่ ดีข้ ึ น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ และรู ปแบบยังได้ระบุถึงความรู้และทักษะของครู ไว้
อย่างละ10ด้านดังนี้ ด้านความรู ้มี 10 ด้านได้แก่ 1) การรู้จกั ตนเอง 2) การรู้จกั นักเรี ยน 3) การรู้จกั
ชุมชน( Community) 4) ความรู ้ในเนื้อหา (Subject content) 5) ความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอน(Pedagogy)
6) ความรู ้พ้ืนฐานทางการศึกษาและนโยบายต่างๆ (Educational foundation and policies) 7) ความรู้
เรื่ องหลักสู ตร (Curriculum) 8) ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural literacy)
9)ความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก (Global awareness) 10) ความตระหนัก รู ้ ต่ อสภาพแวดล้อม
( Environment awareness) สาหรับทักษะประกอบด้วย10 ทักษะได้แก่1)ทักษะการสะท้อน และ
การสร้างนิสัยในการคิด (Reflective skills & thinking dispositions) 2) ทักษะทางศาสตร์ การสอน
(Pedagogical skills) 3)ทักษะการจัดการกับบุคคล (People management skills) 4)ทักษะการจัดการ
ตนเอง (Self-management skills) 5)ทักษะการบริ หารและการจัดการ (Administrative & management
skills) 6)ทักษะการสื่ อสาร (Communication skills)7) ทักษะการอานวยความสะดวก (Facilitative
skills) 8) ทักษะด้า นเทคโนโลยี (Technological skill) 9) ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผู้
ประกอบการ (Innovation and entrepreneurship skills) และ10) ทักษะทางสังคมและความฉลาดทาง
อารมณ์ (Social and emotional intelligence)
Asia Society (2011: 13) ได้สรุ ปในการประชุมนานาชาติในเรื่ องการปรับปรุ งคุณภาพ
ครู ทวั่ โลกว่า ครู ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีความรู ้ พ้ืนฐานอย่างลึ กซึ้ งซึ่ งได้จาก
การศึกษาข้อเท็จจริ ง กฎและทฤษฎีต่างๆ(Deep knowledge based) ในเรื่ องของเนื้ อหาวิชา 2) มีทกั ษะ
ในการวินิจฉัยปั ญหาของนักเรี ยนและการตรวจสอบ ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิของนักเรี ยน 3)มี
ความสามารถที่ จะสามารถพัฒนาเพื่อนร่ วมงานได้ดว้ ยเทคนิ ควิธีสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ 4)มีการ
สร้างบรรยากาศที่ดีและมีทกั ษะในการทางานร่ วมกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพในระดับสู ง
และเป็ นมืออาชีพ 5)มีความเป็ นอิสระในการประกอบอาชีพ (Professional Autonomy) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
สามารถใช้สามารถใช้ความรู้ หรื อในวิชาชีพได้ตามดุลยพินิจของตนเองด้วยความรับผิดชอบ
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SEAMEO INNOTECH (2010) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนของ

ครู ในศตวรรษที่ 21 สาหรับครู เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งหมด 11 ประเทศ จากผลการศึกษา
พบว่าสมรรถนะการเรี ยนการสอนสาหรับครู เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีดงั นี้ 1) การอานวยความ
สะดวกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยนและทักษะอาชีพ 2)การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
3)การอ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู ้ 4) การจัด เตรี ย มแผนจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 5)การพัฒนาการคิดระดับสู ง 6) การพัฒนาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการสอน
และแหล่ งเรี ยนรู ้ 7) การส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ ดีงาม 8) การประเมิ นและการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน 9) การสร้ างเครื อข่ายกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูป้ กครอง
10) การจัดการสวัสดิการและภาระงาน
Schleicher, A. (2012:38) ได้สรุ ปจากการประเมินการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21โดย
นัก วิจยั มากกว่า 250 คนจาก 60 สถาบันทัว่ โลกได้รวมกันจัดหมวดหมู่ทกั ษะในศตวรรษที่ 21ซึ่ ง
แบ่ ง เป็ น 4 หมวดหมู่ ดัง นี้ หมวดที่ 1วิธี ก ารคิ ด ได้แ ก่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจและการเรี ยนรู ้ (Creativity,critical thinking, problemsolving,decision-making and learning)หมวดที่ 2 วิธีการทางานได้แก่การสื่ อสารและการทางานร่ วมกัน
(Communication and collaboration) หมวดที่ 3 เครื่ องมือสาหรั บการทางานได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) และการรู้ ส ารสนเทศ (Information and communications
technology (ICT) and information literacy) หมวดที่ 4ทักษะในการใช้ชีวิตอยูใ่ นโลก ได้แก่ การ
เป็ นพลโลก ชีวติ และอาชีพ ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง และสังคม (Citizenship, life and career, and
personal and social responsibility)
ส านั ก งานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (2555) ได้ ก าหนดคุ ณ ภาพครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลดังนี้ 1) ครู ผสู้ อนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ
ผ่านการประเมินในระดับชาติ 2) ครู ผสู้ อนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ
ผ่านการประเมินในระดับชาติ 3) ครู สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสาร 4) ครู ใช้หนังสื อ
ตาราเรี ยนและสื่ อที่เป็ นภาษาต่างประเทศในการจัดการ เรี ยนการสอน 5) ครู ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ ผลงานทั้งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline)
จากการสังเคราะห์สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โดยผลจากการสังเคราะห์ผวู้ ิจยั จะ
นามาก าหนดเป็ นสมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัด การเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง จากการสั ง เคราะห์ พบว่า
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้มี 86 สมรรถนะ แต่การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ ของสมรรถนะที่นักวิจยั ส่ วนใหญ่เลื อกเป็ นสมรรถนะการ
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จัดการเรี ยนรู้ ในระดับสู ง (ในที่น้ ี คือความถี่ ต้ งั แต่ 3 ขึ้นไป) พบว่า สมรรถนะย่อยของสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่ 1) การรู้เรื่ องหลักสู ตร 2) การออกแบบการเรี ยนรู้ 3) การพัฒนาสื่ อและ
เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ 4)ความรู ้ในเนื้อหา และความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอน
5) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล 6) การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้หรื อวิธีการเรี ยนที่ดี
ที่สุดของผูเ้ รี ยน 7) การวัดและประเมินผล 8) ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 9) การวิจยั ใน
ชั้นเรี ย น/การวิจยั ทางการศึ กษา 10) ความรู ้ ถึง ความตระหนักต่อโลก 11) ความตระหนัก รู ้ ต่อ
สภาพแวดล้อม 12) ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 13) ทักษะการจัดการตนเอง การะ
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 14) ทักษะการบริ หารและการจัดการ /การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้าน
วิชาการ15) การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ 16) พัฒนาวิชาชี พ 17) การบริ การทางวิชาชี พ
และชุ ม ชน 18) ทักษะชี วิต 19) ทัก ษะการสื่ อสาร 20)ทัก ษะทางนวัตกรรมและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ 21) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อน (Co-learning) 22) เทคนิควิธีสอนที่
มีประสิ ทธิ ภาพ 23) ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 24) ทักษะการสะท้อนและการ
สร้างนิสัยในการคิด 25) ทักษะอาชีพ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ เป็ นนวัตกรรมที่ ส าคัญ ในการจัดประสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ การ
เสริ มสร้าง และพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
ค่านิยมอันดีงาม รวมทั้งมีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นคนดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคม
โลกโดยใช้เทคนิ ค กลยุทธ์และวิธีการต่างๆเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดโดยมี
ขั้นตอนหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่มีแบบแผนชัดเจน มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมครอบคลุมปฏิสัมพันธ์หลายรู ปแบบ รวมทั้งจัดเตรี ยมเนื้อหา สถานการณ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความพร้อมสาหรับโอกาส
ทางเศรษฐกิจ แรงงาน และทักษะเพื่อการดารงชีวิตและความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนได้เ ที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล และสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และทิศนา
แขมมณี (2552:4-5) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
เจตคติต่างๆโดยมีการเตรี ยมการ มีการวางแผนตามหลักวิชา มีข้ นั ตอนหรื อกระบวนการสอนที่เป็ น
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แบบแผนชัด เจน มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ใ ห้ ผู ้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมนั้น ทั้ง ทางร่ า งกาย
สติปัญญา สังคมและอารมณ์ โดยจัดให้เหมาะสมกับเนื้อหา ผูเ้ รี ยน สถานการณ์ และวัตถุประสงค์
สาหรับชรอยวรรณ ประเสริ ฐผล (2556) ได้ให้ความหมายว่าการจัดการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารงานวิชาการ เป็ นวิธีการดาเนิ นการให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดความรู ้ ประสบการณ์ มี
ความสามารถในการดาเนินชีวติ ปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
นั้นๆโดยจัดให้เหมาะสมกับเนื้ อหา ผูเ้ รี ยน สถานการณ์ ความรู้ และ ทักษะซึ่ ง การจัดการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพจะก่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ลกั ษณะต่ อเนื่ องและชัดเจนโดยคานึ งถึ งผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญเพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถดาเนิ นชี วิต ปรั บตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข ทั้งทางร่ างกาย
สติปัญญา สังคมและอารมณ์
การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากการรวมกลุ่มของ
นักการศึกษา นัก การปฏิรูปการศึกษา โรงเรี ยน ครู อาจารย์ นายจ้างและบุคคลอื่นๆที่ตอ้ งการ
พัฒนาการศึกษาของโลกปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ โดยได้มีการทบทวนในด้านความรู้
ความสามารถและทักษะของผูเ้ รี ยนที่มีความจาเป็ นและส่ งผลกับการดารงชี วิตของคนในยุคของ
ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และคุ ณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ นส าหรั บ การดารงชี วิต ในโลกของ
ศตวรรษที่ 21และเป็ นกลยุ ท ธ์ ส าหรั บ ใช้ใ นระบบการศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาให้ ผูเ้ รี ย นทุ ก คนให้ มี
สัมฤทธิ ผลให้บรรลุตามเป้ าหมาย เครื อข่าย P21 หรื อ Partnership for 21st Century Skills
(2009,7:8) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ไว้วา่ เป็ นการมุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่
21 ทั้งความรู้ในเนื้ อหาและสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความรู้ความชานาญ สร้าง
ความเข้าใจในการเรี ยนแบบบูรณาการข้ามสาระ หรื อการเรี ยนแบบสหวิ ท ยาการระหว่างวิชา
หลักและทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรี ยนรู้ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มี
การปฏิบตั ิจริ งใช้ขอ้ มูลตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริ งในกระแสโลกปั จจุบนั และฝึ กทักษะการใช้
เครื่ องมือต่างๆที่จะนาไปต่อยอดในการเรี ยนในระดับสู งขึ้น ในการทางาน และการดารงชี วิเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ และใช้วิธีการวัดผลทั้ง
วิธีการและเครื่ องมืออย่างหลากหลาย
จากงานวิจยั ของ Asia Society ( 2012 ) ที่ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสอนและการเรี ยนรู ้
ทักษะในศตวรรษ 21 บทเรี ยนจากการเรี ยนวิทยาศาสตร์ (Teaching and Learning 21st Century
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Skills Lessons from the Learning Sciences ) ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู้ของ
แต่ละบุคคลโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ระบบการศึกษาในโรงเรี ยนได้มีการทบทวนในด้านความรู้และ
ทักษะของผูเ้ รี ยนที่มีความจาเป็ นเพื่อให้ผเู้ รี ยนเป็ นบุคคลที่ ประสบผลสาเร็ จและเป็ นกลยุทธ์สาหรับ
ใช้ใ นระบบการศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาให้ผู้เ รี ย นทุ ก คนให้มี สั ม ฤทธิ ผ ลบรรลุ ต ามเป้ าหมาย ซึ่ งจาก
การศึ ก ษาพบว่ า ลัก ษณะของการจัด การเรี ยนการสอนส าหรั บ ผู้เ รี ยนในศตวรรษที่ 21มี 9
องค์ประกอบคือ
1.การเชื่ อมโยงระหว่างความรู ้ กบั ทักษะ (Make it relevant) โดยครู จะต้องให้ความ
ชัดเจนในเรื่ องของความรู้ และทักษะ และสร้ างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนถ้าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจใน
สาระสาคัญก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถมองภาพรวมหรื อบริ บทต่างๆได้
2. สอนเนื้ อหาวิชา (Teach through the disciplines) สาหรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ต้องให้ผเู้ รี ยนเห็นความสาคัญของความรู้ในเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู้
และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3. พัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสู ง (Develop lower and higher
order thinking skills) ให้สอนทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสู งไปพร้อมๆกันซึ่ งจะ
เป็ นจะต้องให้ผเู้ รี ยนเข้าใจคุ ณลักษณะของแนวคิด คุณสมบัติ หรื อคุณลักษณะที่แตกต่างกันของ
ปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถประยุกต์ความเข้าใจเหล่านั้นไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆหรื อบริ บทต่างๆที่แตกต่างกันได้
4. ส่ งเสริ มให้มี การถ่ ายโอนการเรี ยนรู ้ ( Encourage transfer of learning) ผูเ้ รี ย น
จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั ทักษะต่างๆใช้กบั แนวความคิดหรื อ
ความคิดรวบยอด ความรู ้ ทัศนคติและหรื อกลยุทธ์ต่างๆซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้ในในบริ บท
หนึ่ งๆ หรื อสถานการณ์อื่นๆ และการคิดไตร่ ตรองสะท้อนกลับจากวิธีการเชื่ อมโยงหลังจากที่ได้
คิดไตร่ ตรองและได้วเิ คราะห์
5.สอนให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนเพื่อจะเรี ยนรู้ (Teach students to learn to learn metacognition
อภิปัญญา/การรู ้คิด ) เนื่องจากมีการบังคับให้นกั เรี ยนได้เรี ยนจากการศึกษาในระบบดังนั้นนักเรี ยน
จะต้องเรี ยนรู้ที่จะเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
6. แก้ไขในสิ่ งที่เข้าใจผิดทันที (Address misunderstandings directly) ในการที่พบสิ่ งที่
คนมีความเข้าใจที่ผิดๆไม่จาเป็ นต้องรอโอกาสในการอธิ บายแต่ให้อธิ บายกับผูเ้ รี ยนทันที
7. ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม (Promote teamwork as a process and outcome) ซึ่ งในการ
ทางานร่ วมกันเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับในยุคศตวรรษที่ 21
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8. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรี ยนรู้ ( Exploit technology to support
learning) การใช้เทคโนโลยีน้ นั มีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับในยุคศตวรรษที่ 21เพราะจะช่วยพัฒนา
ทักษะอื่นๆด้วย
9.ส่ งเสริ มการคิดสร้างสรรค์ (Foster students' creativity) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สามารถจะเรี ยนได้ในหลายๆวิชาไม่ใช่เพียงแค่วชิ าศิลปะเท่านั้นซึ่ งการคิดสร้างสรรค์สามารถแสดง
ออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ท้ งั จากครู และนักเรี ยน
10.ส่ ง เสริ ม การคิ ดสร้ า งสรรค์ (Foster students' creativity) การพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ สามารถจะเรี ยนได้ในหลายๆวิชาไม่ใช่เพียงแค่วิชาศิลปะเท่านั้น ซึ่ งการคิดสร้างสรรค์
สามารถแสดงออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ท้ งั จากครู และนักเรี ยน
เครื อข่ายองค์กรความร่ วมมือเพื่อทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills) หรื อเครื อข่าย P21 (2007:8) ได้กล่าวถึงลักษณะการจัดการสอนในยุคศตวรรษที่ 21
มี4ประการ คือ
1. ครู ใช้ทกั ษะศตวรรษที่ 21ในการสอนในวิชาหลัก และใช้ในการบูรณาการข้ามสาระวิชา
2. เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ทกั ษะในศตวรรษที่ 21 บูรณาการกับเนื้ อหาใน
วิชาอื่นๆและใช้สมรรถนะเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ เพื่อมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนตามขีดความสามารถและเป็ น
การให้ผเู้ รี ยนได้แสดงเห็นถึงความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ได้กาหนดเกณฑ์สมรรถนะไว้สาหรับการเรี ยน
3.ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้บูรณาการใช้เทคโนโลยีต่างๆ วิธีการสื บสวนสอบสวน การใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และทักษะการการคิดขั้นสู งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษานอกสถานที่โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆในชุมชน
สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21ต้องให้ผเู้ รี ยนเห็นความสาคัญของ
ความรู ้ในเนื้อหาวิชา และมุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู ้ในเนื้ อหาและสามารถนาความรู ้
ไปประยุกต์ ใช้เพื่อให้เกิดความรู ้ความชานาญสามารถสร้างองค์ความรู ้และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และเชื่อมโยงระหว่างความรู ้กบั ทักษะโดยมีการสอนทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้น
สู งไปพร้ อมๆกัน และที่ สาคัญให้มีการส่ งเสริ มการทางานเป็ นที มซึ่ งถื อว่าเป็ นทักษะที่สาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ให้นาประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรี ยนรู ้เพราะจะช่วยพัฒนา
ทักษะอื่นๆด้วยและเป็ นการฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเองด้วย
Partnership for 21st Century Skills) หรื อเครื อข่าย P21 (2009) ซึ่ งประกอบด้วย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มาตั้งแต่ปี 2002 จีงได้พฒั นากรอบแนวคิดเ เพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการและความรู้ ดา้ นต่างๆเข้าด้วยกัน โดยกรอบแนวคิด

66
เครื อข่าย P21ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21เป็ น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1ผลการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน (Student Outcomes) และด้านที่ 2 ระบบสนับสนุนการจัดการ ศึกษา (Support Systems)
ผลการเรี ยนรู ้ที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนสาหรับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะประกอบ ด้วยกลุ่มทักษะต่างๆ 3
กลุ่ม ซึ่ งได้แก่ 1) ทักษะด้านการเรี ยนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่ งจะเป็ น
ตัวก าหนดความพร้ อมของนักเรี ยนในการเข้าสู่ การทางานในโลกปั จจุ บนั ทัก ษะด้านนี้ ได้แก่
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาน และการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) และการสื่ อสารและการทางานร่ วมกัน
(Communication and Collaboration) 2) ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
(Information, Media and Technology Skills) ในสภาพแวดล้อมที่ขบั เคลื่อนด้วยสื่ อและเทคโนโลยี
ซึ่ งจะเห็ นได้จากการเข้าถึ ง ข้อมูลข่าวสารได้จานวนมากมาย การเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วด้า น
เทคโนโลยี การศึกษาและการติดต่อสื่ อสารเชื่ อมโยงกันด้วยเครื อข่ายทัว่ โลกดังนั้นคนและแรงงาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องสามารถแสดงทักษะและปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งประกอบด้วย
ทักษะดังนี้ คือ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู ้เท่าทันสื่ อ (Media Literacy) และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information, Communications and Technology,
Literacy) และ3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ซึ่ งในการทางานในทุกวันนี้
จาเป็ นต้องมี ทกั ษะการคิ ดและองค์ความรู ้ เพิ่มขึ้ นมากมาย ความสามารถในการทางานในยุคที่
แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการดารงชีวิตให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั จาเป็ นที่ผเู้ รี ยนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะชี วิตต่อไปนี้ ให้เพียงพอซึ่ งได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว (Flexibility and Adaptability) การริ เริ่ มและการกากับดูแลตนเอง (Initiative and SelfDirection) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) การมี
ผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) และ ภาวะผูน้ าและ
ความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) สาหรับด้านที่ 2 ระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุ มเพื่อการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 นั้น
จาเป็ นต้องจะต้องสร้างระบบส่ งเสริ มเพิ่มขึ้นจากทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ ความชานาญการ
และความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ นต่างๆ เพื่อช่ วยให้นกั เรี ยนได้มีความรอบรู้ มีความสามารถที่
จาเป็ นอย่างหลากหลายซึ่ ง เครื อข่าย P21 ได้ระบุระบบส่ งเสริ มสาหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ไว้
ด้วยกัน 5ระบบดังนี้ 1) มาตรฐานการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) 2) การ
ประเมินผลทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Assessments of 21st Century Skills) 3) หลักสู ตร
และวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum and Instruction) 4) การพัฒนาวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 (21st Century ProfessionalDevelopment) และ 5) บรรยากาศการเรี ยนรู้ใน
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ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environments ซึ่ งการให้ความสาคัญกับการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21ทั้ง 2 ด้านจะเป็ นการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนและจบการศึกษาได้
อย่างมี คุณภาพและเป็ นการเตรี ย มความพร้ อมสาหรั บการทางานในโลกของการแข่ งขันสู งทาง
เศรษฐกิจ
Trilling and Fadel (2009: 176-177) ได้สรุ ปทักษะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21ไว้ใน
ลักษณะที่ข้ ึนด้วยอักษรตัว C ไว้ดงั นี้ ‚ 7Cs Skills ‛ ได้แก่ 1) ทักษะการคิดวิจารณญาณและทักษะ
การแก้ปัญหา ( Critical thinking and problem solving ) 2) ทักษะการติดต่อสื่ อสาร การให้ขอ้ มูล
สารสนเทศและการรู ้เท่าทันสื่ อ ( Communications, information and media literacy ) 3) ทักษะการ
ทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, teamwork, and leadership)
4) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม( Creativity and innovation ) 5)ทักษะในทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT literacy) 6)
ทักษะด้านอาชีพและความมีวินยั ในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Career and learning self- reliance) 7)
ทักษะความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม( Cross- cultural understanding ) และทักษะพื้นฐาน ‚ 3Rs ‛ คือ 1.
ทักษะการอ่าน (Reading) 2.)ทักษะการเขียน( Riting or write) 3) ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ (Rithmetic
or Arithmetic)
North Central Regional Educational Laboratory & Metiri Group (2003)ได้ทาการวิจยั
เรื่ องทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 พบว่า เยาวชนในยุกต์ใหม่ที่กาลังเติบโตในสังคมโลกที่กาลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยี และสติปัญญาของมนุษย์ ต้องมีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการ
ดารงชีวิต การเรี ยนรู้และการทางานในโลกยุคเทคโนโลยีโดยกลุ่มเมทิรี ( Metiri Group ) และห้อง
วิจยั การศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ ( NCREL : North Central Regional Educational Laboratory )
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้เสนอกรอบแนวคิดสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 เมื่อปี 2003 โดยใช้ชื่อว่า
‚en Gauge 21st Century Skills‛ ซึ่งกรอบแนวคิดมี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรู้พ้ืนฐานในยุค
ดิ จิ ท ัล (Digital-age literacy) ประกอบด้ว ยความรู ้ พ้ื น ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เ ศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี( Basic, scientific, economic and technology literacy) รู้ทศั นภาพและ
สารสนเทศ (Visual and information literacy) รู้พหุ วฒั นธรรม และการตระหนักต่อโลก (Multicultural
literacy and global Awareness) 2) การคิดเชิ งประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์( Inventive thinking ) ซึ่ ง
จะช่ วยให้ทางานต่าง ๆ ง่ายขึ้น โดยต้องมีความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับสิ่ งที่ซบั ซ้อน
และความสามารถในการนาตนเอง (Adaptability, managing complexity and self-direction )ความ
สนใจใฝ่ รู้ การคิดสร้างสรรค์ ความกล้าที่จะเสี่ ยง (Curiosity, creativity and risk taking) ความคิดใน
ระดับสู งและความมีเหตุผล (Higher order thinking and sound reasoning 3) การสื่ อสารได้อย่างมี
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ประสิ ทธิภาพ( Effective communication)ประกอบด้วยการทางานเป็ นทีม มนุษย์สัมพันธ์ (Teaming,
(Teaming, collaboration and interpersonal skills) ความรับผิดชอบส่ วนตน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความเป็ นพลเมืองดี (Personal, social and civic responsibility)การสื่ อสารระหว่างบุคคล
(Interactive communication) และ 4) การมีผลผลิตที่สูง(High productivity) ซึ่ งจะต้องมีทกั ษะการ
จัดลาดับ การวางแผน และการบริ หารที่มุ่งผลลัพธ์ (Prioritizing, planning and managing for
results) สามารถใช้เครื่ องมือต่างๆที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ในโลกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ( Effective use of
real world tools และสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสู ง ( Ability to produce relevant, high
quality products)
Cisco Systems Inc. (2010). ได้เสนอกรอบในการประเมินผลและการสอนในทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ใน Assessment and Teaching of 21st Century Skills ซึ่ งแบ่งเป็ น 4 กลุ่มหลักๆดังนี้
1) วิธีการคิด (Ways of thinking)ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creativity and innovation)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ (Critical thinking, problem solving,
decision making) และเป็ นผูน้ าในการเรี ยนรู้และการรู้คิด ( Leadership to learn, metacognition) 2)
วิธีการทางาน (Ways of working) ประกอบด้วยการสื่ อสาร (Communication) และ ความร่ วมมือ
Collaboration (การทางานเป็ นทีม teamwork) 3) เครื่ องมือสาหรับการทางาน ( Tools for working)
ซึ่ งได้แก่ความรู ้สารสนเทศ (Information literacy) และ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร( ICT literacy) 4) การดาเนินชีวิตในโลก (Living in the world ) การเป็ นพลเมือง –ท้องถิ่น
และพลโลก ( Citizenship – local and global) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career) ความรับ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Personal and social responsibility) ซึ่ งรวมถึง การตระหนักรู้ใน
เรื่ องวัฒนธรรม และการตระหนักรู้ถึงสมรรถนะหรื อขีดความสามารถ
Ministry of Education, Singapore (MOE,2015) ได้กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อเสริ มสร้าง
การพัฒนาสมรรถนะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 โดยให้มีการจัดการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อให้
โรงเรี ยนเตรี ยมที่จะให้นักเรี ยนมีการพัฒนาให้ดีข้ ึนในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
การติดต่อสื่ อสารที่มีการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนได้นาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
ในชีวติ ประจาวัน และเตรี ยมความพร้อมในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ดังนั้นนักเรี ยนต้องมีความสามารถ
คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ (creativity) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม( innovation )
ความเข้าใจในการข้ามวัฒนธรรม( cross-cultural understanding)และความยืดหยุน่ (resilience) ซึ่ งได้
เสนอสมรรถนะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21ไว้วา่ เป็ นความรู้และทักษะที่จะต้องได้รับการสนับสนุน
คือค่านิ ยม ความเชื่ อทัศนคติและการกระทาของบุคคลและดังนั้นจึงเป็ นแกนหลักของกรอบของ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางสังคมและทางด้านอารมณ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับเด็กในการ
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ที่จะรับรู ้และการจัดการอารมณ์ของตนเองและรับรู ้ถึงการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่
ตนเองตัดสิ นใจ มีการสร้ างความสัมพันธ์เชิ งบวกและสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ทา้ ทาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็ นสาหรับในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่ งได้แก่ 1)
ทักษะความเข้าใจและปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความตระหนักเกี่ ยวกับโลก
(Global Awareness) และทักษะการข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural skills) 2) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Critical and inventive thinking) และ 3)ทักษะข้อมูล
สารสนเทศและทักษะในการสื่ อสาร( Information and communication skills) สมรรถนะต่างๆ
เหล่านี้ จะสามารถส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในยุค
ดิ จิ ท ัล ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน นี้ สมรรถนะเหล่ า นี้ และค่ า นิ ย มโรงเรี ย นจะต้อ งสอน โรงเรี ย นจะต้อ งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้ างสมดุ ลที่ดีระหว่างการเรี ยนรู ้ ในเนื้ อหาและสมรรถนะหรื อทักษะต่างๆที่
จาเป็ นและค่านิยมเพื่อการดารงชีวติ และการเจริ ญเติบโตของเด็กในอนาคต
Beers, S.Z. (2011) ได้เสนอการสอนในศตวรรษที่ 21 และได้ออกแบบการสอนสาหรับ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้เสนอทักษะสาหรับผูเ้ รี ยนไว้ซ่ ึ งได้แก่ Three Rs to and Four Cs
ซึ่ง Three R (3Rs) ได้แก่การอ่าน (Reading) ‘การเขียน (Riting ) และเลข (‘Rithmetic) ส่ วน Four
Cs (4Cs) ได้แก่ 1) การคิดแบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม Creativity & innovation) 2) การคิดแบบมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) 3) การสื่ อสาร(Communication)
และ 4 ) การร่ วมมือ (Collaboration) ซึ่ง Three R (3Rs) และ Four Cs (4Cs) ซึ่งให้ผเู้ รี ยนได้ฝึก
กระบวนการคิดและการฝึ กทักษะต่างๆและจะต้องมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบสาหรับใช้ในการ
ออกแบบการสอนสาหรับการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่ งได้แก่1)ทัศนคติของผูเ้ รี ยนและแรงจูงใจ
ในการเรี ยน(Learner attitude and motivate to learn) 2) การคิดและการสะท้อนผลของการเรี ยนรู ้
(Thoughtful engagement) 3)ประสิ ทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี (Effective use of technology)
และ 4) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Life and career skills)
จากการศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนาไป
เป็ นตัวบ่งชี้ สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า มีท้ งั หมดมี 15 องค์ประกอบซึ่ งในการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความถี่ ของแนวคิดที่นกั วิจยั และองค์การส่ วนใหญ่
เลื อกคือความถี่ ต้ งั แต่ 2ขึ้นไป และผลการสังเคราะห์แนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ 21 มีดงั นี้ 1)
ทักษะความร่ วมมือ (Collaboration) 2) ทักษะการสื่ อสาร(Communication) 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT literacy)4) ทักษะทางสังคมและทักษะทางวัฒนธรรม(Social and/or cultural skills) 5)
ทักษะการเป็ นพลเมือง (Citizenship) 6) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 7) ทักษะการคิดวิจาร
ญาณ(Critical thinking) 8)ทักษะการสร้างผลผลิต(Develop quality products /Productivity) 9) การ
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พัฒนาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ (Develop quality products /Productivity) 10) ทักษะการแก้ปัญหา
(Problem solving 11) ทักษะการนาตนเอง (Self-direction) 12) ทักษะการวางแผน(Planning) 13)
การยืดหยุน่ และการปรับตัว (Flexibility and adaptability) 14) ทักษะในการเป็ นผูน้ าในการเรี ยนรู้
ทัศนคติของผูเ้ รี ยนและแรงจูงใจในการเรี ยน (Leadership to learn, Learner attitude and motivative
to learn) และ 15) ทักษะความรับผิดชอบ(responsibility) ดังนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21ทีผวู้ ิจยั
สังเคราะห์ท้ งั 15ทักษะจึงเป็ นปั จจัยสาคัญของการนาไปกาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
ของวิชาชี พแห่ งความเป็ นครู ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริ บท (Context) และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในปั จจุบนั และสามารถจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่ ง
การสอดแทรกทักษะในศตวรรษที่ 21เป็ นการกาหนดยุทธศาสตร์ การสอนสู่ การปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยน
และจัดประสบการณ์ทางการเรี ยนได้เหมาะสมกับบริ บททางการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ครู สามารถนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21ไปใช้ในการวิเคราะห์ และกาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนใน
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลและช่ วยให้ครู ได้เกิ ดการพัฒนาความรู ้ ความสามารถตามสมรรถนะการ
จัด การเรี ย นการสอน สร้ า งความสมบู ร ณ์ แ บบในมิ ติ ข องการสอนด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย ที่จะนาไปสู่ การสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้อย่างมีคุณภาพทั้งร่ างกาย
จิตใจและสติ ปัญญา สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศ ความต้องการของแรงงาน การ
แข่งขันในระดับนานาชาติและตอบสนองต่อโลกในปั จจุบนั
การจัดการเรียนรู้ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพของประเทศทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) มุ่งเน้นการเสริ มสร้างความรู ้
ความสามารถและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็ นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO ได้แก่ Learning to know : หมายถึง การเรี ยนเพื่อให้มีความรู ้ในสิ่ งต่างๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จกั การแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู ้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้าง
ความรู ้ข้ ึนใหม่ Learning to do : หมายถึงการเรี ยนเพื่อการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา ซึ่ งอาจนาไปสู่ การ
ประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษา มารวมทั้งการปฏิบตั ิเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม Learning to
with the others : หมายถึงการเรี ยนรู้เพื่อการดาเนิ นชี วิตอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุ ขทั้งการ
ดาเนินชีวติ ในการเรี ยน ครอบครัว สังคม และการทางาน Learning to be: หมายถึงการเรี ยนรู้เพื่อให้
รู ้ จกั ตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้
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ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
วางแผนการเรี ยนต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555:24) ได้คิดนวัตกรรมในการจัดการ
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ((World-Class Standard School) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะ
และศักยภาพความเป็ นสากล คือ เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทกั ษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้และมี
ความรู ้ พ้ืนฐานที่ จาเป็ นสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้ างสรรค์ สามารถสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมีท กั ษะชี วิต ร่ วมมื อในการทางานกับ ผูอ้ ื่ นได้เป็ นอย่างดี น้ นั โดยมี
กระบวนการสาคัญในการจัดการเรี ยนรู้ เรี ยกว่า ‚บันได 5 ขั้น ของการจัดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล‛ ได้แก่
1.การตั้งประเด็นคาถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
คิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผล
2. การสื บค้นความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็ น
การฝึ กแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างหลากหลายเช่ น ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต หรื อจากการปฏิบตั ิทดลอง เป็ นต้น
3. การสรุ ปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็ นการฝึ กให้นาความรู้และสารสนเทศ
หรื อข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
4. การสื่ อสารและการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication) เป็ นการ
ฝึ กให้ความรู้ที่ได้มานาเสนอและสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้เกิดความเข้าใจ
5. การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็ นการนาความรู ้สู่การปฏิบตั ิ ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู้ในบริ บทรอบตัวและบริ บทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนาองค์
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
องค์ก ารเพื่ อความร่ วมมื อและพัฒนาทางเศรษฐกิ จ หรื อ OECD (Organization for
Economic Co-operation and Development) ดาเนิ นโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ หรื อ
PISA(Programme for International Student Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ
ของระบบการศึกษา สาหรับประเทศสมาชิก และประเทศร่ วมโครงการทั้งหมดประมาณ 90% ของ
เขตเศรษฐกิ จ โลก โดยประเมิ น ความรู ้ แ ละทัก ษะของนัก เรี ย นที่ มี อ ายุ 15 ปี ในด้า นการอ่ า น
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การประเมินผลในแต่ละครั้งสามารถให้ขอ้ มูลคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ และระบบการศึกษาของแต่ละประเทศเพื่อเป็ นตัวชี้ วดั ทางการจัดการศึกษาของประเทศนั้นๆ
เมื่อมีการแข่งขันเทียบกับประชาคมโลก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาและสังเคราะห์จากงานวิจยั ต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนที่ได้มาตรฐานระดับประชาคมโลก
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ซึ่ งได้แก่ ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศสิ งค์โปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น
เพื่อนามาสังเคราะห์กาหนดเป็ นสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มี
รายละเอียดดังนี้
การจัดการเรียนรู้ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพของโรงเรียนในประเทศฟิ นแลนด์
Asia Society (2010 :8) ได้สรุ ปว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนใน
ประเทศฟิ นแลนด์ มีดงั นี้ 1) การจัดการเรี ยนรู้ ในชั้นเรี ยนมีการใช้กลยุทธ์ในการสอนแบบการใช้
วิจยั เป็ นฐาน เพื่ อฝึ กการคิ ดหรื อกระบวนการคิ ดที่ เป็ นระบบ(Mindset)ให้ก ับ ผูเ้ รี ย น ทัก ษะการ
ค้นคว้าและการสร้ า งองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 2)มีการประเมินผลผูเ้ รี ยนด้วยวิธีก ารที่หลากหลาย
รวมถึงการเขียนเรี ยงความ การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ รวมไปในการทดสอบ 3) การจัดเรี ยน
การสอนแบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ไม่เน้นการทดสอบแต่มีการทุ่มเทเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละ
บุคคลให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์แบบ 4) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในเชิ งบวกด้วยวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุดในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่ดี 5) ต้องรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นอย่างดี พร้ อมทั้งความต้องการใน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเพื่อออกแบบการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละ
คน 6) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง ฝึ กให้นกั เรี ยนคิดนอกเหนือจากตาราเรี ยน (Think outside the
textbook ) 7) ใช้สื่อการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและเนื้ อหา
9) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการลงมือปฏิบตั ิ และการทางานเป็ นกลุ่ม 9) การสอนทักษะการคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา 10) การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการทางานเป็ นทีม 11).ครู มีการพัฒนา
วิชาชีพและมีการเรี ยนรู้ตลอดเวลา
การจัดการเรียนรู้ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพของโรงเรียนในประเทศสิ งค์ โปร์
Stewart (2008: 103-104) และAsia Society (2011)ได้กล่ าวถึ งการจัดการเรี ยนรู้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนในประเทศสิ งค์โปร์ ซ่ ึ งสามารถสรุ ปได้ว่า ในปี 2004 นายกรัฐมนตรี ลี
เซี ยนลุงได้เสนอแนวคิดของ "สอนน้อยเรี ยนมาก" Teach Less, Learn More (TLLM) ภายใต้
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่กล่าวว่า Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) ซึ่ ง
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ ง
Thinking Schools เป็ นวิสัยทัศน์ที่ตอ้ งการให้โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผเู้ รี ยน
เป็ นนักคิด ส่ วน Learning Nation เป็ นวิสัยทัศน์ของการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ที่เพิ่ม
มากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อนา ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง
นอกจากนี้ แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ยังมุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ ในการจัดการเรี ยน
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การสอนที่ดีข้ ึนและเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการใช้ชีวิตของผูเ้ รี ยน ซึ่ งต้องการเปลี่ยนจากการ
จัดการศึกษาในเชิงปริ มาณไปสู่ การจัดการศึกษาในเชิ งคุณภาพคือ การลดบทบาทของครู จากผูส้ อน
เป็ นเพียงผูช้ ้ ี นา กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเองและต้องการให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะหรื อความ
ชานาญที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) เป็ นตัวผลักดันให้การทางานประสบความสาเร็ จและก้าวหน้า
ซึ่ งเป็ นลักษณะส่ วนบุคคลที่สัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Quotient)
เช่นทักษะการสื่ อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การจัดการอารมณ์ของตัวเอง การเจรจา
ต่อรอง การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสร้างทีมงานและการมีมุมมองที่กว้างไกล การจัดการเรี ยน
การสอน ครู จะต้องมีการวางแผนและออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เตรี ยมสื่ อและแหล่ง
เรี ยนรู้ และเตรี ยมคาถามที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิด TLLM มีประเด็นอยูด่ ว้ ยกัน 3 คาถาม ได้แก่ 1. ทาไมต้องสอน 2. สอนอะไร และ 3. สอน
อย่างไร ซึ่ งทั้ง 3 คาถามสรุ ปเป็ นประเด็นที่ ครู จดั การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิด Teach Less,
Learn More (TLLM) มีดงั นี้
1. ครู ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นและเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มากกว่าการที่
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้จากการที่ครู บอกหรื อจาจากครู
2. ครู เป็ นผูแ้ นะแนวทาง อานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศ และจัดสถานการณ์ที่
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มากกว่าการเรี ยนจากการที่ครู บอก
3. ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสร้างสรรค์นวัตกรรม กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนอยากจะเรี ยนรู้ใน
สิ่ งใหม่ๆ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ งมากกว่าที่จะนาความรู ้ไปใช้ในการสอบเท่านั้น
4.ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผสู ้ อนควรคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนทั้งใน
ด้านความสนใจและความพร้อม เพื่อที่จะได้เลือกวิธีสอนได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนมากกว่าการใช้
วิธีสอนแบบเดียวกันกับผูเ้ รี ยนทั้งหมด
5. ผูส้ อนควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ประเมินเชิ งคุณภาพ และเป็ นการ
ประเมินตามสภาพจริ งเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผูเ้ รี ยน มากกว่าการประเมินผูเ้ รี ยนจากการสอบเท่านั้น
The National Institute of Education, Singapore (2013) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบ
การศึกษาสาหรับครู ในศตวรรษที่ 21 (Singapore’s TE21 Model of Teacher Education) สรุ ปได้วา่
การเรี ยนรู้ในวันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความจาเป็ นต้องปรับตัว ให้เข้ากับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 การจัดเตรี ยมเนื้ อหา เทคนิควิธีสอนจึงมีความจาเป็ นต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง
ได้มีการกาหนดทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งความสามารถในการสื่ อสาร ทักษะการจัดการ
ทักษะการคิดซึ่ งสิ่ งต่างๆเหล่านี้ จึง จาเป็ นต้องได้มีการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ดังนั้นครู จะต้องมี
ความสามารถที่ จะต้องเรี ยนรู้ วิธี การที่จะต้องส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง (Independent
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Learning) ครู เป็ นเพียงผูจ้ ดั เตรี ยมกระบวนการการเรี ยนรู ้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายตามที่ผเู้ รี ยนต้องการ(mediators of learning) ครู ตอ้ งสอนให้
ผูเ้ รี ยนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองเพื่อการเสริ มต่อการเรี ยนรู ้ หรื อเป็ นการเสริ ม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน(Scaffolding) จากความรู ้ ที่มีอยู่ในตาราอื่นๆและจากระบบค้นและเข้าถึ งข้อมูลบน
อินเตอร์เนต (World Wide Web) รวมทั้งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อน (Co-learning)
การจัดการเรียนรู้ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพของโรงเรียนในประเทศฮ่ องกง
Ko, J., Sammons, P. and Bakkum, L. (2013:14) ได้ทาการวิจยั การจัดการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของนานาประเทศทัว่ โลกที่ มีการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ พบว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนในประเทศฮ่องกงมี ดงั นี้ 1) ครู ใช้วิธีการสอนที่เน้นนักเรี ยน
เป็ นศูนย์กลางและแจ้งจุดประสงค์อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย,ใช้กลยุทธ์การสอนและแหล่งเรี ยนรู ้
ต่างๆที่เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันในชั้นเรี ยนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 2) การเรี ยนการสอนกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนและ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ความสามารถ ทัศนคติและค่านิ ยมที่เหมาะสม 3) ครู ตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างของผูเ้ รี ยนให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ และความสนใจในการเรี ยนรู ้
4) ครู ให้โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่ใช้บริ บทที่เป็ นสภาพจริ ง
มีเป้ าหมายที่จะใช้วิธีการสอนหลากหลายซึ่ งเป็ นวิธีการที่แตกต่างจากการสอนในห้องเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนมีการพัฒนาในการเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 5) ส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนใช้กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ น
ความสามารถของนักเรี ยนในการวางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ตั้งเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของตน รู ้จกั
วิธีการในการไปถึงเป้ าหมายนั้นๆอย่างยืดหยุน่ ตลอดจนการมีวินยั ในการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยที่
ไม่ตอ้ งให้มีผใู ้ ดมาบังคับ รวมทั้ง การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง(Autonomous Learning process)
โดยส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย น มี ส่ วนร่ วมในการทางานร่ วมกันเพื่อให้มี ความสนุ ก ในการเรี ย นรู้ และ
ส่ งเสริ มการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพของโรงเรียนในประเทศเกาหลีใต้
Kim Ee-gyeong and Han You-kyung (2002:42) ซึ่ งได้เขียนและจัดทาเป็ นรายงานให้กบั
สถาบันพัฒนาการศึกษาของเกาหลีเรื่ องAttracting, Developing and Retaining Effective Teachers:
Background Report for Korea.สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพของเกาหลี ใต้มี
ดังต่อไปนี้ 1) การตั้งเป้ าหมายหรื อความคาดหวังให้กบั ผูเ้ รี ยน 2) ใช้วิธีการสอนให้นกั เรี ยนมีส่วน
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ร่ วมในการเรี ยนการรู้ มีส่วนร่ วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การอภิปรายกลุ่มและการสารวจ
3) มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีในการสอนทุกห้องเรี ยน 4) ครู ใช้วิธีการสอนแบบการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) และการแก้ปัญหา (problem solving) 5) ครู
เตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี พร้อมทั้งใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 6) จัด
บรรยากาศ การเรี ยนรู้เพื่อจูงใจให้นกั เรี ยนพร้อมที่จะเรี ยนรู้ 7) การสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยน
ใช้วิธีเชิ งบวกเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ 8)มีการให้
ข้อมูลย้อนกลับของผลงานนักเรี ยนในเชิงบวก 9) การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษใช้ครู ที่เป็ น
เจ้าของภาษาโดยตรง จาก 6 ประเทศ คือประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศไอร์ แลนด์
ประเทศนิ วซี แลนด์ ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กา 10) ครู มีการพัฒนาตนเองในการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเรี ยนรู ้กลยุทธ์ หรื อเทคนิคการสอนใหม่ๆ
การจัดการเรียนรู้ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพของโรงเรียนในประเทศญีป่ นุ่
Center on International Education Benchmarking (2014) ได้ทาการศึกษาข้อมูล และวิจยั
พบว่าการการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีดงั ต่อไปนี้ 1) การ
จัด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการซึ่ งมี จุ ด เน้น ในการเรี ย นรู้ จ ากการสั ง เกต การทดลอง การศึ ก ษา
ภาคสนาม (Field studies) การสอนแบบสื บเสาะ และการแก้ปัญหา 2) การเรี ยนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3) การสอนทักษะชีวติ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน 4) การสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรี ยนและการทางานของนักเรี ยน 6) การเรี ยนรู ้ จากปั ญหาที่เกิดในชี วิตจริ ง 7) การเรี ยนรู ้ ผ่าน
กิ จกรรม 8) การสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับคนที่เป็ นลักษณะส่ วน
บุคคลที่สัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์ (Soft Skill) ได้แก่ทกั ษะการสื่ อสาร ทักษะการทางาน
ร่ วมกัน และทักษะการคิดจินตนาการ 9)การสอนแบบท่องจา (Rote learning) เพื่อความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชา 10) การสอนทักษะการคิด 11)การคิดแบบมโนทัศน์ และ 12 ) การสอนแบบเพื่อนสอน
เพื่อน (Peer tutoring )
McKinsey & Company (2007) ได้ทาศึกษาเรื่ อง การสร้างระบบโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ในรัฐโอไฮโอ (Creating a World-Class Education System in Ohio) ซึ่ งพบว่า บทบาทของครู ใน
ระบบของโรงเรี ยนที่เป็ นมาตรฐานสากลที่ทาให้การสอนมีคุณภาพสู งสุ ดส่ งผลถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตามสากลหรื อตามระดับของโลกนั้นครู จะต้องมี คุณภาพดังนี้ 1)ครู จะต้องจัดเตรี ยมบทเรี ยนหรื อ
เตรี ยมการสอนอย่างดีโดยเนื้ อหาต้องเป็ นเนื้ อหาที่มีมาตรฐานทางวิชาการก่อนเข้าสอนทุกครั้ง 2)มี
การวินิจฉัยความต้องการของผูเ้ รี ยนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 3) ครู ตอ้ งโค้ช
ให้คาปรึ กษา และพัฒนาหลักสู ตร 4) มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามตามตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ
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และจากข้อสอบมาตรฐาน 5) จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านความรู้และทักษะที่
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการพัฒนาและข้อมูลต่างๆที่เป็ นหลักฐานเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนเช่นการให้นกั เรี ยนทาแฟ้ ม
สะสมงานและ 6) ครู ตอ้ งมีการพัฒนาตนเองและการสอนที่มีประสิ ทธิภาพสู งตามมาตรฐานของรัฐ
Ko, J., Sammons, P. and Bakkum, L. (2013:2) ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ของ
การสอนที่เป็ นการปฏิบตั ิที่ดีเลิศ (Best practice ) จากนานาประเทศที่เกี่ ยวข้องกับการสอนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของครู ซ่ ึ ง พบว่า การสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพที่ ส่ งผลต่อการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้นนั้นมีดงั นี้ 1) มีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้ าหมายของการเรี ยนการสอน
2) มีความรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรี ยนการสอนและกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนการสอนนั้น 3) พูดคุยหรื อ
สื่ อสารกับนักเรี ยนว่าอะไรคือสิ่ งที่นกั เรี ยนคาดหวังและทาไมต้องทา 4)จัดเตรี ยมและใช้สื่อเรี ยน
การสอนตามเนื้ อหาที่ระบุไว้ 5) รู้จกั นักเรี ยนและมีการปรับการเรี ยนการสอนตามความต้องการ
ของนักเรี ยนพร้ อมกับแก้ไขในสิ่ งที่ นักเรี ยนยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 6) สอนให้นักเรี ยนได้ใช้วิธีการ
เรี ยนรู้ของตนเองในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ และให้โอกาสนักเรี ยนในการฝึ กปฏิบตั ิจนมีความชานาญ7)แจ้ง
จุดประสงค์การเรี ยนที่เป็ นจุดประสงค์ที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิในระดับสู งของการเรี ยนเช่นเดียวกันก็
ต้องแจ้งจุดประสงค์ของการเรี ยนที่ต่ากว่าด้วย 8) ตรวจสอบความเข้าใจในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
และการให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ 9) มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับในรายวิชาอื่น
ๆ 10) ยอมรับผลงานของนักเรี ยนและจาการวิจยั พบว่าองค์ประกอบของการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีท้ งั หมด 20 องค์ประกอบดังนี้ 1) การประเมินผลระหว่างเรี ยน 2) การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) 3) ครู มีความชัดเจนในเนื้ อหาที่สอน 4) การสอนแบบแลกเปลี่ยน (Reciprocal Teaching)
5) การเรี ยนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ 6) การเว้นช่วงการฝึ กฝน (Spaced Practice) และ การเรี ยนรู้ทกั ษะ
การฝึ กช่ วงยาว (Massed Practice) 7) กลยุทธ์ในอภิปัญญา (Meta-cognitive Strategies) 8) การ
แสดงความรู้สึกหรื อความคิดเป็ นคาพูดของตนเองSelf- verbalization และการตั้งคาถามด้วยตนเอง
(/self-questioning ) 9) การสอนแบบแก้ปั ญหา (Problem-solving teaching) 10)ไม่ มี ก ารแบ่ ง
ประเภทนักเรี ยน, นักเรี ยนทุกคนเท่าเทียมกัน (Not labeling students) 11) การใช้กลยุทธ์ในการ
สอนแบบต่างๆ (Teaching strategies) 12) การเรี ยนแบบความร่ วมมือ และการเรี ยนแบบรายบุคคล
(Cooperative vs. individualistic learning) 13) การใช้ทกั ษะในการเรี ยน( Study skills) 14) การสอน
แบบชี้ แนะ ( Direct instruction) 15) การเรี ยนแบบรอบรู้ (Mastery learning) 16) การให้ตวั อย่าง
งาน (Worked examples) 17) การเรี ยนการสอนโดยการใช้ผงั มโนทัศน์ (Concept mapping) 18) มี
เป้ าหมายหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการไปให้ 19) การสอนแบบเพื่อนช่วยสอน (Peer tutoring) 20) การเรี ยนแบบ
ความร่ วมมือ และการเรี ยนรู้แบบแข่งขัน (Cooperative vs.competitive learning)
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The Department of Education and Early Childhood Development (2013) ของรัฐ
วิกตอเรี ย ประเทศออสเตรเลียได้จดั ทาเอกสารชื่ อว่า From New Directions to Action: World class
teaching and school leadership โดยการใช้การปฏิรูปโรงเรี ยนเป็ นฐานและการประเมินผลระหว่าง
ประเทศทางด้านภาษา,การคานวณและวิทยาศาสตร์ โดยได้มีการเมื่อเทียบกันกับประเทศอื่นๆและ
ในประเทศออสเตรเลี ยเพื่ อต้องการที่จะเป็ นหนึ่ งในผูน้ าของโลกภายในทศวรรษ จึ งจาเป็ นต้อง
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นเลิศ โดยการตั้งเป้ าหมายเพื่อจะช่วยเพิ่ม
โอกาสให้กบั นักเรี ยนในการทางานและการใช้ชีวิตด้วยเครื่ องมือและทักษะที่ จาเป็ นสาหรับการ
เรี ยนรู ้ในอนาคต นอกจากนี้ ยงั จะมีการเปรี ยบเทียบในการแข่งขันที่จาเป็ นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ประสบ
ความสาเร็ จในภาวะที่เศรษฐกิจทีมีการเติบโต จึงได้มีการจัดทาเอกสารFrom New Directions to
Action:World class teaching and school leadership โดยการอภิปรายและการปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางการสอนและวิสัยทัศน์สาหรับการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของนักเรี ยน
เพื่อให้ตรงกับประเทศที่ดีที่สุดทัว่ โลก ซึ่ งในเอกสารได้ระบุว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่จะเป็ น
มาตรฐานสากลนั้น คุ ณ ภาพของครู ถื อ เป็ นหัว ใจที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในระบบของการศึ ก ษาที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลดังนั้นครู จึงต้องมีคุณภาพในการสอนโดยต้องมีความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังนี้
1) ความสามารถทางวิชาการ (academic ability ) 2) ความรู ้ในเนื้ อหาวิชา ( subject knowledge) 3)
ทัก ษะการสื่ อ สาร(Communication skills) 4) ทัก ษะการท างานเป็ นที ม (Teamwork skill) 5)
ความสามารถทางด้านภาษา และด้านคานวณ (literacy & numeracy skills) และคุณลักษณะคือเป็ นผู้
ที่มีความต้องการหรื อรักในการที่จะเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาผูอ้ ื่นได้ดว้ ยพร้อม
กับสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ส านัก ทดสอบทางการศึ ก ษา(2554) และส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (2551) ได้กาหนดมาตรฐานในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ที่สอดคล้องกัน
ดังนี้ 1) การกาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการที่เป็ น
ความคิ ดรวบยอด หลัก การและความสั ม พัน ธ์ รวมทั้ง คุ ณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ 2) การศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เป็ นรายบุ ค คล แล้ว น าข้อ มู ล มาใช้ใ นการวางแผนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ ท้า ทาย
ความสามารถของผูเ้ รี ยน 3)การออกแบบการเรี ยนรู ้ และจัดการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองเพื่อนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย 4) การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ และดูแลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ 5) การจัดเตรี ยมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
กิ จกรรมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนการสอน 6)
การประเมิ นความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ ของวิชาและ
ระดับ พัฒ นาการของผูเ้ รี ย น รวมทั้ง ให้ ผูเ้ รี ย นประเมิ น ความก้า วหน้า ของตนเองและน ามาใช้
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ปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง 7) การวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ย น รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง การจัดการเรี ย นการสอน 8) การศึ ก ษาค้นคว้า วิจ ัย เพื่ อพัฒ นาสื่ อและ
กระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้น ผู้เ รี ย นเป็ นส าคัญ และพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบ 9) มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน10)ให้คาแนะนา
คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยน และคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
จากการวิจยั ของ Asia Society (2012:6) ในการวิจยั เรื่ องการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่
21 บทเรี ยนจากการเรี ยนวิทยาศาสตร์ พบว่า ในระบบการศึกษาของประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล
ในระดับโลก ซึ่ งได้แก่ ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ ปุ่น ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศสิ งค์โปร์ และ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการบรรจุทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21ไว้ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
เป็ นการพัฒนาทักษะต่างๆ ความรู ้ และทัศนคติให้กบั ผูเ้ รี ยน ประเทศฮ่องกงได้นาการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิ รูปโดยนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ รวมไปถึ งการ
บริ การและการเรี ยนรู้จากสถานที่ปฎิบตั ิงาน ประเทศญี่ปุ่นได้บรรจุทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่21
ไว้ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการดารงชี วิตอย่างมีความสุ ขโดยการปฏิรูปการศึกษาให้ความสาคัญ
กับ การทดลอง การค้นพบปั ญหาและการแก้ปั ญหาแทนการเรี ย นจากการท่ องจา ประเทศจี นมี
จุดเน้นและให้ความสาคัญกับความสามารถในการสื่ อสารและการทางานเป็ นทีม การแก้ปัญหา
ปั ญหาและเรี ยนเพื่อเรี ยนรู้ จุดเน้นของ"ทักษะการเป็ นพลเมือง"ของประเทศฟิ นแลนด์ ได้แก่1)
ทักษะการคิด การปั ญหาและการคิดสร้างสรรค์ 2) วิธีการการทางานและการมีปฏิสัมพันธ์ 3) ทักษะ
ทางด้านงานฝี มือหรื องานประดิษฐ์ ประเทศสิ งค์โปร์ ใช้กรอบแนวคิดสมรรถนะของผูเ้ รี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 และเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเพื่อเป็ นการสร้ างโอกาสให้กบั ผูเ้ รี ยนสู่ ระดับ
โลก และประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้มาตรฐานแกนกลางของรัฐ และนามาจัดทาเป็ นเป้ าหมายเพื่อให้
ครอบคลุมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่งเน้นความสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
จากการที่ ไ ด้ศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์ เพื่อนามากาหนดเป็ นตัวบ่ง ชี้ สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอนและประสิ ทธิ ผลต่อผูเ้ รี ยนมีท้ งั หมด 178 องค์ประกอบ สาหรับการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ ขององค์ประกอบที่ นักวิจยั ส่ วนใหญ่เลื อกเป็ น
องค์ประกอบในระดับสู งซึ่ งมีความถี่ต้ งั แต่ 3 ขี้นไปได้องค์ประกอบในการจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล 29 องค์ประกอบซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) กระบวนการการจัดการ
เรี ยนรู้และ 2) กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการจัดการเรี ยนรู้
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กลุ่มที่ 1 กระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่ 1) วางแผนและออกแบบการสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 2) การโค้ชและให้คาปรึ กษา 3)ใช้สื่อเรี ยนการสอนตามเนื้ อหา 4) มี
การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามตามตัวชี้ วดั และใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 5) จัดบรรยากาศการ
เรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 6) อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ 7) ทักษะ
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 8 )ทักษะการจัดการ 9 )การสร้างแรงจูงใจ/ใช้วิธีเชิงบวก 10 )การ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับและเรี ยนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ 11 )ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 12 ) ครู มีความ
ชัดเจนในเนื้ อหาที่สอน 13)ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 14) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT literacy) และการใช้เทคโนโลยีในการสอน 15) การทางานเป็ นทีม 16) การบริ การสังคมและ
จิตสาธารณะ 17) ทักษะการเป็ นพลเมือง (Citizenship) 18) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ระบุไว้
กลุ่มที่ 2กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการจัดการเรี ยนรู้ได้ แก่ 1) การสอนให้ผเู้ รี ยนสร้างองค์
ความรู้ 2) ฝึ กทักษะการคิด/คิดสร้างสรรค์ 3 ) การสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 4) การบูรณาการการ
เรี ยนการสอนกับรายวิชาอื่นๆ 5) การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 6) การสอนให้นกั เรี ยนตั้งประเด็น
คาถาม/สมมุติฐาน 7) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง /ฝึ กการปฏิบตั ิ 8) การเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง 9)
การสอนแบบแก้ปัญหา 10) ฝึ กทักษะการคิดวิจารญาณ (Critical thinking) 11) การสอนแบบร่ วมมือ
กัน (Collaboration)
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญหรื อ การจัดการเรี ยนการสอนโดยยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง นั้นมีคาที่ใช้ในภาษาอังกฤษได้หลายคาแต่มีความหมายเดียวกันคือ Student
Centered Learning, Student Centered Education, Child Centered Learning, Child Centered
Education, และ Learner-Centered Education พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
บัญญัติการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญไว้ใ นในมาตรา 22 โดยให้มีการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่าการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยหลักการแล้ว แนวคิดนี้ มาจาก แนวคิดทางการศึกษาของ John
Dewey ที่มาจาก ‚การเรี ยนรู้โดยการกระทา‛ ( Learning by doing ) ซึ่ งเป็ นแนวคิดในการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ เป็ นการเปลี่ยนบทบาทในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนจาก
การเป็ นผูร้ ับมาเป็ นผูเ้ รี ยน และเปลี่ยนบทบาทของครู จากผูส้ อนหรื อผู้ถ่ายทอดความรู ้มาเป็ นผูจ้ ดั
ประสบการณ์เรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยน ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงกลายเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอนเพราะ
บทบาทในการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญนั้นเป็ นแนวคิดหรื อหลักการที่สามารถทาได้หลายแบบหลายลักษณะ หลายวิธีการและ
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กระบวนการที่แตกต่างกันไปตามบริ บทของผูเ้ รี ยน ซึ่ งแต่ละวิธีการนั้นช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทหรื อ
มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความหมายของสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จนเกิดเป็ น
ความเข้าใจที่ แท้จริ งดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนขึ้ นอยู่กบั วิธีการสอนและเทคนิ คการสอนที่
เหมาะสมกับสาระ ผูเ้ รี ยนและวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญยังมีแนวคิดจากปรัชญา Constructivism ที่แพร่ หลายมาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 ซึ่ ง
Martin (1994 : 44 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) ที่กล่าวว่าปรัชญา Constructivism เชื่ อว่า
การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู้สามารถเรี ยนรู้ได้เอง
โดยผ่านการลงมือปฏิบตั ิซ่ ึ งจะทาให้ความรู ้ที่ได้อยู่ในความทรงจาของผูเ้ รี ยนได้นาน และแนว คิด
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้นมาจากนักปรัชญากลุ่มมนุ ษยนิ ยม ( Humanism) ที่
เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ไม่ได้หมายถึง การที่ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้วิชาการเท่านั้นแต่ตอ้ งทาให้มีจิตวิญญาณ มีเจต
คติที่ดี และมีคุณธรรม โดยพัฒนาเป็ นองค์รวม (Holistic) การเรี ยนรู ้เกิดจากการค้นพบความหมาย
ของสิ่ งที่เรี ยนด้วยตนเองเป็ นปั จจัยภายในตัวผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจึงต้องรับรู ้ในเบื้องต้นว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
นาตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ การเรี ยนการสอนจึงต้องให้อิสร ะภาพแก่
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามที่ผเู้ รี ยนต้องการ
หลักการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ (Child-Centered Learning)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ได้
ก าหนดแนวการจัด การศึ ก ษาของชาติ ไ ว้ใ นหมวดที่ 4 ตั้ง แต่ ม าตรา 22 ถึ ง มาตรา 30 ซึ่ งสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
1. การจัดการศึ กษาต้องเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถเรี ยนรู้ และ
พัฒ นาตนเองได้ดัง นั้น จึ ง ต้อ งจัด สภาวะแวดล้อ ม บรรยากาศรวมทั้ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต่ า ง ๆ ให้
หลากหลาย เพื่อเอื้อต่อความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่
สอดคล้อ งกับ ความถนัด และความสนใจ เหมาะสมแก่ ว ยั และศัก ยภาพของผูเ้ รี ย น ผู้เ รี ย นมี
ความสาคัญที่สุด การเรี ยนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงต้องจัดให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทา ได้ คิดเป็ น ทา เป็ น มีนิสัยรักการเรี ยนรู้ และเกิดการใฝ่
รู ้ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. มุ่ ง ปลู ก ฝั ง และสร้ า งลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ใ ห้ก ับ ผูเ้ รี ย น รวมทั้ง การฝึ กทัก ษะและ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
และประสบการณ์ในความรู้เรื่ องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม และระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ความรู้และ
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ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความรู ้ เกี่ ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกี ฬา ภูมิ
ปัญญาไทยความรู้และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ
ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดา รงชีวติ อย่างมีความสุ ข
3. การส่ งเสริ มการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จดั เนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัด ของผู้เ รี ยน โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิให้ทา ได้ คิดเป็ น ทา เป็ น รักการอ่าน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมสื่ อการเรี ยน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผเู้ รี ย นเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ และประสานความร่ วมมือกับบิดา
มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
ทิศนา แขมมณี (2552) ได้เสนอหลัก การจัดการเรี ย นการสอนที่เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ
(Child-Centered Learning) ไว้ดงั นี้
1. จัดการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยนนาตนเอง (Self-Directed Learning) เป็ นการให้โอกาสผูเ้ รี ยน
วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งครอบคลุมวินิจฉัยความต้องการในการเรี ยนรู้ของตนเอง การตั้ง
วัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายของการเรี ยนรู้ การเลื อกวิธีการเรี ยนรู้ และการแสวงหาแหล่ งความรู ้
วัตถุประสงค์ ผูส้ อนต้องหาวิธีการมาช่วยจนผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ กาหนดไว้
2. การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็ นการดาเนิ นการ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามเป้ าหมายโดยให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้
ก่อน และให้ผเู ้ รี ยนสังเกต ทบทวนสิ่ งที่เกิดขึ้นและมาพิจารณาไตร่ ตรองจนเกิดความคิ ด รวบยอด
3. การจัดการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง (Authentic Learning)เป็ นการดาเนิ นการช่วยให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้โดยการให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปเผชิ ญสภาพการณ์จริ ง ปั ญหาจริ ง ในบริ บทจริ ง และร่ วมกัน
ศึกษาการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ ข้อมูล และวิธีการต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปั ญหานั้น
4. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem-Based Instruction)เป็ นการ
จัดสภาพการณ์ ของการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตาม
เป้ าหมาย โดยผูส้ อนอาจนาผูเ้ รี ยนไปเผชิ ญกับสถานการณ์ จริ ง หรื อผูส้ อนอาจจัดสภาพการณ์ ให้
ผูเ้ รี ยนเผชิ ญ ปั ญหา และฝึ กกระบวนการวิเคราะห์ และแก้ปั ญหาร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม ซึ่ ง จะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยน เกิดการใฝ่ รู ้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ
5. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงการเป็ นหลัก (Project-Based Instruction) เป็ น
การจัดสภาพการณ์ของการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันเลือกทาโครงการที่ตนสนใจ
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6. การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั (Research Based Instruction) เป็ น
กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ทาให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง การจัดสภาพของการ
จัดการเรี ยนรู้โดยให้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั เข้ามาเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้ และดาเนินการศึกษา
ด้วยตนเอง ส่ วนผูส้ อนมีการจัดเตรี ยมเนื้อหาและประเมินผลผูเ้ รี ยน
7. การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นการบูรณาการเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะแบบองค์รวม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์รวม และสามารถนาความรู ้น้ ี ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี พฒั นาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เพียเจต์ ได้อธิ บายเกี่ยวกับสมดุลทางปั ญญาซึ่ งGlasersfeld (1996
อ้างถึงในสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย: 2555) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู ้นาไปสู่
หลักการในการจัดการเรี ยนรู ้ที่วา่ ผูเ้ รี ยนต้องลงมือเรี ยนและคิดด้วยตนเอง โดยการปะทะสัมพันธ์
กับประสบการณ์ต่างๆและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จึงจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีขอ้ มูลมุมมองหลากหลายขึ้น
นาไปสู่ การปรับโครงสร้ างความรู ้ ความคิดรวบยอด หรื อหลักการสาคัญที่ตนสร้ างขึ้นมาก่อน
แนวคิดนี้ สัมพันธ์กบั แนวคิดของ Papert (1980 อ้างถึงในสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย: 2555) ที่ขยายแนวคิดนี้ ไปสู่ ทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้ Constructivismโดยให้ผเู ้ รี ยนทั้งเรี ยนรู ้
จากการปะทะสั มพันธ์ ก ับปั ญหาและบริ บ ทของสั งคมแล้วยังจัดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีในการ
สื บค้น สร้างความรู้ สร้างสรรค์ผลงานรวมถึงผลผลิตอื่ น ๆ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถ่ายทอดความรู ้
นั้นออกมาอย่างเป็ น และสุ รางค์ โคว้ตระกูล (2545) กล่าวว่า ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ด้วยตนเอง
(Constructivism) เป็ นทฤษฏี ที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้ าง
ความรู้ความ เข้าใจจากประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางปั ญญาและความเชื่ อที่ใช้ในการแปล
ความหมายเหตุการณ์ และ สิ่ งต่างๆเป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนจะต้องจัดกระทากับข้อมูล นอกจาก
กระบวนการเรี ยนรู้จะเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็ นกระบวนการทางสังคม
ด้วยการสร้ า งความรู ้ จึง จึ ง เป็ นกระบวนการทั้ง ด้านสติ ปั ญ ญาและสัง คมควบคู่ ก ันไป หลัก การ
จัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฏีน้ ีจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้
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การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้
ทิศนา แขมมณี (2554)ได้เสนอการนาทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) ไปประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการจัดการเรี ยนรู้ดงั นี้
1. การสอนตามแนว Constructivism เน้นความสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
และความสาคัญของความรู้เดิม
2. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงความรู้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเองได้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูอ้ อกไปสังเกตสิ่ งที่ตนอยากรู ้ มาร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผลการค้นพบ แล้ว
นาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรื อแหล่งความรู ้ ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู ้ที่ได้มา
และเพิ่มเติมเป็ นองค์ความรู ้ที่สมบูรณ์ต่อไป
3. การเรี ยนรู้ตอ้ งให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาความรู้ดว้ ยตนเอง จนค้นพบความรู้
และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์ต่อจนรู ้จริ งว่า ลึกๆแล้วสิ่ งนั้นคืออะไร มีความสาคัญมากน้อย
เพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้ งลงไป จนถึงรู ้แจ้ง
บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ผ้ สู อน
1. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนสังเกต สารวจเพื่อให้เห็นปั ญญา
2. มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน เช่นแนะนา ถามให้คิด หรื อสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทางานเป็ นกลุ่ม
4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่างๆการ
ปฏิบตั ิการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผูอ้ ื่น
บทบาทของผู้เรียน
ในการเรี ยนตามทฤษฎี Constructivism ผูเ้ รี ยนจะมีบทบาทเป็ นผูป้ ฎิบตั ิและสร้างความรู้
ไปพร้อมๆกันด้วยตัวของเขาเอง(ทาไปและเรี ยนรู ้ไปพร้อมๆกัน) บทบาทที่คาดหวังจากผูเ้ รี ยน คือ
1. มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ
2. เรี ยนรู ้ได้เอง รู ้จกั แสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆที่มีอยูด่ ว้ ยตนเอง
3. ตัดสิ นปั ญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล
4 มีความรู้สึกและความคิดเป็ นของตนเอง
5. วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่นได้
6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู ้จกั รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
7. นาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชี วติ จริ งได้น้ นั
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การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based Learning: PBL)
การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based Learning: PBL) เริ่ มมีการพัฒนาการครั้ง
แรกในวงการศึ ก ษาทางการแพทย์ใ นปี 1950 ที่ เริ่ ม จากคณะแพทยศาสตร์ ที่ มหาวิท ยาลัย แมค
มาสเตอร์ ประเทศแคนาดาโดยให้มีกระบวนการศึกษาด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ จริ งจาก
กรณี ผปู้ ่ วยจริ ง และการรักษาพยาบาลจริ ง ต่อมาจึงได้เผยแพร่ แนวคิดนี้ ไปใช้กนั อย่างแพร่ หลายซึ่ ง
เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนโดยใช้ประสบการณ์ เป็ นฐาน( experience-based education ) ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ข องการแก้ปั ญหาที่ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ย นรู ้ ท้ งั เนื้ อหาและกลยุทธ์ การคิ ด
Delisle Robert (1997) ได้กล่าวว่าการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เป็ นกลยุทธ์การเรี ยนรู้ที่
สร้างทักษะในการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์และ ความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายโดยการร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ ตอ้ งออกแบบให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกาลัง
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการแก้ปัญหา ดังนั้นการเรี ยน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) จึงเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้
ท างานกลุ่ ม ท างานร่ ว มกัน มี ส่ ว นร่ ว มในการก ากับ ตนเองในการเรี ย นรู้ แ ละเรี ย นรู้ จ ากสิ่ ง ที่
จาเป็ นต้องรู้ เพื่ อที่ จะน าความรู ้ ใ หม่ ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาน ามาใช้ ใ นการแก้ไ ขปั ญหาซึ่ ง เป็ นการ
สะท้อนให้เห็นถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based Learning:
PBL) มีวธิ ี การที่เรี ยนรู ้ได้หลายวิธีเช่น การสอนแบบกรณี ศึกษา และการเรี ยนจากโครงงาน เป็ นฐาน
(case-based instruction and project-based learning) เป็ นต้น โดยมีครู ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในกระบวนการเรี ยนรู ้ มากกว่าที่จะให้ความรู ้ ซ่ ึ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21
ซึ่ งการเรี ย นแบบใช้ปั ญ หาเป็ นฐานจะเน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ข องผู้เ รี ย นโดยใช้ปั ญ หาเป็ น
ตัวกระตุน้ นักเรี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเอง เป็ นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินผล (Evaluation) และ กระบวนการแก้ปัญหา
ต่างๆโดยผ่านการอภิ ป รายการแก้ปัญหาและการศึก ษาร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม กับเพื่อนโดยมี ครู เป็ นผู้
อานวยความสะดวก (facilitator) โดยความรู้ ดงั กล่าวจะจัดเป็ นความรู ้ ที่รอบลึกและเป็ นความรู้ที่
สอดคล้องกับบริ บทจริ งและเป็ นการพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนา
ทักษะการเรี ยนแบบนาตนเอง และทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
การเรียนรู้ และรู้ คิดด้ วยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the Future)
Gardner H., (2007)ได้เขียนหนังสื อ ‚Five Minds for the Future‛ ต้องการให้ทุกคนได้รู้
คาตอบของการเกิดวิธีการเรี ยนรู ้และการรู ้คิดด้วยจิตทั้ง 5 ประการและได้ให้คานิยามการเรี ยนรู้และ
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รู ้คิดด้วยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the Future) ไว้วา่ กระบวนการเรี ยนรู้และการคิดจะมีความสัมพันธ์
กับการสร้างทักษะได้อย่างมีสมรรถนะโดยสอดคล้องกับจิตใจที่จดจ่อกับการเรี ยนรู ้หรื องานนั้นๆ
การฝึ กฝนจิตจะมีความสาคัญทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เนื่องด้วยจิตเหล่านี้ จะช่วยให้สามารถรับมือ
กับสิ่ งที่คาดหวังและสิ่ งที่ไม่คาดคิด ซึ่งการเรี ยนรู ้และรู ้คิดด้วยจิตทั้ง 5 มีลกั ษณะ ดังนี้
1. จิตชานาญการ (disciplined mind) คือ การมีระบบความคิดเชิ ง วิเคราะห์เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจในบริ บทที่เกิดขึ้น จนเกิดความเชี่ ยวชาญในกระบวนการคิด มีความสามารถในการเก็บ
สะสมข้อมูลและสรุ ปเป็ นทฤษฎีหรื อข้อสังเกตได้รวมถึง การทางานอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนา
ทักษะและความเข้าใจ คือความมีวนิ ยั อย่างสู งซึ่ งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และประวัติ
ศาตร์รวมถึงหัตถศาสตร์
2. จิตสังเคราะห์ (synthesizing mind) เป็ นความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่มี
มากมาย หรื อการบูรณาการแนวคิ ดต่างๆจากเนื้ อหา สาระต่างๆรวมถึ งแหล่งต่างๆนามาทาความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ ซึ่ ง เป็ นการเลือกข้อมูลที่สาคัญจากข้อมูลมากมายที่
ได้รับ และจัดการกับข้อมูลได้อย่างสมเหตุสมผล จนได้เป็ นข้อสรุ ปหรื อกลายเป็ นข้อมูลใหม่และมี
การนาเสนอต่อผูอ้ ื่น
3.จิตสร้างสรรค์ (creating mind) คือความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็ นการ
ผลิตความคิดใหม่ๆพร้อมทั้งอธิ บายปั ญหาที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการอธิ บายคาถามที่แตกต่างไปจาก
เดิม และปรากฏการณ์หรื อวิธีการที่เกิดใหม่ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งก็อาจจะกลายเป็ นคาตอบที่คาดไม่ถึง
สิ่ งที่สร้างสรรค์จะได้รับการยอมรับจากผูร้ อบรู ้ และมีความล้ าหน้ามากกว่าองค์ความรู ้เดิม
4. จิตเคารพ (Respectful mind) คือความสามารถในการเคารพ ร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ถึงแม้จะ
มี ค่า นิ ยมและความคิ ดเห็ นที่ แตกต่า งกัน ซึ่ งเป็ นการยอมรั บ ในความแตกต่า งระหว่างบุ คคลและ
ระหว่างกลุ่มอันเป็ นความพยายามที่ จะเข้าใจผูอ้ ื่ น และหาวิธีที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ซึ่ ง Gardner ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า การมีจิตเคารพที่ดีได้น้ นั สถาบันครอบครัวมีส่วน
ส าคัญอย่า งมากที่ จะปลู ก ฝั ง ให้ บุ ค คลผูน้ ้ ันมี จิต ที่ เคารพในความเป็ นตัวตนของผูอ้ ื่ นจะช่ วยให้
สามารถยืนหยัดอยูใ่ นโลกปั จจุบนั ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสิ่ งที่ Gardner
อธิ บายนั้นมีความใกล้เคียงกับวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย ที่เน้นการเคารพซึ่ งกันและกัน ยอมรับใน
ความแตกต่างของกันและกัน และอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
5. จิตจริ ยธรรม (Ethical mind) คือการมีจริ ยธรรมอยู่ในพื้นฐานของจิตใจเป็ นการ
ยกระดับขั้นสู งกว่าจิตเคารพ โดยจิตจริ ยธรรมจะเป็ นการไตร่ ตรองถึงธรรมชาติของความเป็ นจริ งว่า
ไม่ควรถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม จิตจริ ยธรรมจะมีความเป็ นนามธรรมค่อนข้างมาก
เนื่ องจากไม่สามารถปลูกฝังหยัง่ ลึกไปถึงจิตใจได้ แต่อาจจะทาได้ดว้ ยการเริ่ มจากสภาพแวดล้อม
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ของครอบครัว ชุมชน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมนาไปสู่ การ
เป็ นพลเมืองที่ดีที่รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการถือปฏิบตั ิอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
กิจกรรมการเรียนรู้ บันได 5 ขั้นเพือ่ การพัฒนาผู้เรียน (Five steps for student development)
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555) ได้จดั ทาแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซึ่ งเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้บนั ได 5 ขั้นเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
(Five steps for student development) สู่ มาตรฐานสากลที่ใช้ตวั ย่อว่า QSCCS เป็ นกระบวนทัศน์การ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่พึงประสงค์สาหรับ
การเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทกั ษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ มี
ความรู ้ พ้ื นฐานที่ จาเป็ น สามารถคิ ดวิเคราะห์ สั ง เคราะห์ สร้ า งสรรค์ สามารถสร้ า งสื่ ออย่า งมี
ประสิ ทธิ ผล มีทกั ษะชีวิต ร่ วมมือในการทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี กิจกรรมการเรี ยนรู ้ บันได
5 ขั้น QSCCS เป็ นกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ มี ล าดับ ขั้น ตอนที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนสาคัญ ดังนี้
1. Learning to Question เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนตั้งคาถาม /สมมติฐาน (Hypothesis
Formulation) โดยฝึ กผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิด สังเกต ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่ งจะส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในการตั้งคาถาม
2. Learning to Search เป็ นการสื บค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)
โดยให้ผเู ้ รี ยนได้วางแผนการเรี ยนรู ้ของตนเองโดยร่ วมกันกาหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรี ยนรู้
ประเด็นเนื้ อหาย่อย แนวทางการบันทึกและสรุ ปผลการเรี ยนรู้ จัดทาเครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนรู้
และลงมือศึกษาค้นคว้า ศึกษารวบรวมข้อมูล ศึกษาปั ญหาศึกษาทดลอง ตามแผนที่วางไว้ เพื่อ
แสวงหาความรู ้และค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองซึ่ งจะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการแสวงหาความรู ้
3. Learning to Construct เป็ นการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)โดยเป็ น
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนนาข้อมูล ความรู ้และสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู ้ มาร่ วมกันวิเคราะห์
อภิปรายเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ประเมินค่า สรุ ปความคิดรวบยอด คุณค่าความสาคัญ
แนวคิดแนวทางการปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน และสรุ ปขั้นตอนกระบวนการเรี ยนรู ้ รวมถึงความรู้
ของตนเองเพื่อนาไปสู่ การสรุ ปและสร้างองค์ความรู้
4. Learning to Communicate เป็ นการสื่ อสารและนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective
Communication ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ ข้อค้นพบ ข้อสรุ ปที่ได้จากการเรี ยนรู้มา
นาเสนอเป็ นชิ้นงานรู ปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ

87
เรี ยนรู้ และแสดงความรู ้สึกต่อชิ้นงาน) โดยให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้มาสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีทกั ษะในการสื่ อสาร
5. Learning to Serve เป็ นการบริ การสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) ซึ่ ง เป็ น
การนาความรู ้สู่ การปฏิ บตั ิ เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนนาชิ้นงานมาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และประเมินซึ่ ง
กันและกัน รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรี ยนรู ้จากความสนใจซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องเชื่ อมโยงความรู ้
ไปสู่ การทาประโยชน์ให้กบั สังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน และจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
มีจิตสาธารณะ
ทั้ง 5 กิจกรรมนี้ มีจุดเน้นสาคัญคือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยจากความต้องการของ
ตนเอง หรื อเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้ที่แท้จริ ง ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้วางแผนการเรี ยนรู้ กาหนด
ขอบเขตแนวทางการเรี ยนรู้ของตนเอง ลงมือเรี ยนรู ้ ตามแผนและควบคุ มกากับการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง นาข้อมู ลที่ ไ ด้จากการศึ กษาเรี ย นรู้ มาวิเคราะห์ อภิปราย วิพ ากษ์วิจารณ์ เชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์สรุ ปความรู้ของตน แล้วจัดทาชิ้ นงานเพื่อรายงานผลการเรี ยนรู ้ และกระบวนการ
เรี ยนรู้ในรู ปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ทาให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันประเมินปรับปรุ งผลการเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู้ของตน
ให้มีประสิ ทธิภาพ
การเรียนแบบความร่ วมมือ (Collaborative Learning)
การเรี ยนแบบความร่ วมมือ (Collaborative Learning )เป็ นเทคนิควิธีการที่มีรากฐานมา
จากทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือทฤษฎีพุทธิ ปัญญา ทฤษฎีการเรี ยนรู้พฤติกรรมนิยม และฤษฎีการพึ่งพากัน
โดยการเรี ยนแบบความร่ วมมื เป็ นเทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และทางานร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนใน
กลุ่มเล็ก เพื่อสร้างความรู ้โดยส่ งเสริ มให้มีการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกันและความรับผิดชอบกับ
การเรี ยนรู้ของตนเองซึ่ ง Barkley, Cross & Major (2005)ได้กล่าวว่าการเรี ยนการเรี ยนแบบความ
ร่ วมมือจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรี ยนทางานร่ วมกันเพื่อ "บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ร่วมกันJohnson, D. W.
and Johnson, R. T. (1987) กล่าวว่าการเรี ยนการสอนแบบความร่ วมมือเป็ นกลยุทธ์การเรี ยนรู้ที่ได้
นาไปใช้ทว่ั หลายสาขาวิชาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาซึ่ งประโยชน์ของการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหา การพัฒนาการคิดเชิ งวิพากษ์ การพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาและ ปรับปรุ งพัฒนาทักษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์จากความหมายที่นกั การศึกษา
กล่าวมา สรุ ปได้วา่ การเรี ยนแบบความร่ วมมือคือการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และทางานร่ วมกันระหว่าง
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ผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างความรู ้โดยส่ งเสริ มให้มีการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกัน การแก้ปัญหา การพัฒนา
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบกับการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ในการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning) Barkley, Cross และ Major
(2005) ได้แบ่งเทคนิควิธีการ collaborative ออกเป็ น 5 ลักษณะคือ
1.เทคนิคสาหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion) เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้ ความคิด ซึ่ งเทคนิคนี้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนลึกซึ้ งและอยูใ่ นความจาได้นาน
2. เทคนิ คสาหรับการสลับกันสอน (Reciprocal Teaching) คือให้ผูเ้ รี ยนสอนผูเ้ รี ยน
ด้วยกันเอง วิธีการแลกเปลี่ ยนหรื อสลับกัน (Reciprocal) นักเรี ยนจะเป็ นทั้งครู และผูเ้ รี ยนซึ่ ง การ
สลับกันสอนนี้จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และเกิดทักษะความเข้าใจกับคู่ของตนเอง
3. เทคนิ คสาหรับการแก้ปัญหา (Techniques for Problem solving) ซึ่ งยุทธศาสตร์ การ
สอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ การใช้ปั ญหาเป็ นฐานในการเรี ย นรู้ (Problem-based Learning) การ
นาเสนอปั ญหาต้องท้า ทาย ผูเ้ รี ย นจาเป็ นต้องฝึ กคิ ด เพื่ อให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นการคิ ด ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4. เทคนิคการใช้กราฟิ กและการจัดระเบียบสารสนเทศ (Techniques Using Graphic
Information Organizer) จะช่ วยผูเ้ รี ยนให้คน้ พบรู ปแบบและการเชื่ อมโยงระหว่างความคิดและ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆทั้งหมดที่เป็ นภาพรวมและรายละเอียดย่อๆแล้ว ยัง
ช่วยผูเ้ รี ยนในการตีความหมาย การทาความเข้าใจ และทาให้เรี ยนรู ้ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
5. เทคนิ คที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเขียน (Techniques Focusing on Writing) ผูเ้ รี ยน
ใช้การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่ งการเขียนเป็ นเครื่ องมือของการเรี ยนรู ้ ได้อย่างลึ กซึ้ ง สร้ าง
ความเข้าใจในหลักการและเนื้อหาสาคัญต่อการได้มาซึ่ งทักษะการคิด
สรุ ปได้ว่าหลักการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวซึ่ งเป็ นวิธีการที่ครอบคลุ มการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากหลักการและวิธีการต่างๆของแต่ละเทคนิ คเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์
ทักษะการสื่ อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ ตนเอง ความยืดหยุน่ การจูงใจตนเอง
และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และ ความสามารถที่ประยุกต์ใช้ความรู ้ ในการดารงชีวิตให้มี
ความสมบูรณ์ทง่ั ทาง ร่ างกาย สติปัญญและอารมณ์ก่อให้เกิดสักยภาพของความเป็ นพลโลก
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การเรียนรู้ แบบนาตนเอง (Self –Directed Learning)
การเรี ยนรู้แบบนาตนเอง (Self –Directed Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนอี ก
วิธีการหนึ่งที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในยุคของศตวรรษที่ 21ซึ่ งมี
จุดมุ่งหมายหลัก คือให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องแม้วา่ ผูเ้ รี ยนจะจบการศึกษาไป
แล้วซึ่ งถือว่าเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิตซึ่ ง Brockett and Hiemstra (1991)
กล่าว่าการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง เป็ นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุ ษยนิ ยม ซึ่ งมีความเชื่อ
เรื่ องความเป็ นอิสระ และความเป็ นตัวของตัวเองของมนุษย์ และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบ
ส่ วนบุคคลโดยมีมุมมองว่าธรรมชาติของมนุ ษย์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ดีและเห็นว่าบุคคลนั้นมีศกั ยภาพอย่าง
ไม่มีขีดจากัด สาหรับ ที่จะพัฒนาตนเอง และความรั บผิดชอบสาหรับการเรี ยนรู้ ของตนเองนั้น
สามารถเป็ นไปได้ที่จะใช้การกระบวนการเรี ยนรู้ ซึ่ งบ่งบอกถึ งการจัดการที่ ดีและความเชื่ อและ
ไว้วางใจในการเรี ยนของตนเองเพื่อเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ นอกจากนี้ ยงั ได้กล่าวว่าการกากับ
ตนเองในการเรี ย นรู ้ น้ ัน มี 2มิ ติ ที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ เ กี่ ย วข้อ งกัน คื อ การเรี ย นแบบน าตนเองเป็ น
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ ผูเ้ รี ย นรั บผิดชอบในการกระบวนการเรี ย นรู้ และเน้นผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์ก ลางโดยเรี ย นตามความต้องการของผูเ้ รี ย นหรื อผูเ้ รี ย นเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการเรี ย นรู้ ของ
ตนเอง สาหรับองค์ ประกอบในการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง ( Self –Directed Learning ) Brockett and
Hiemstra (1991) ได้อธิบายองค์ประกอบของ การนาตนเองในการเรี ยนรู้ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (personal responsibility) นั้นหมายถึงบุคคลนั้นถือว่า
เป็ นเจ้าของความคิดของตัวเองและการกระทา ความรับผิดชอบส่ วนบุคคล เป็ นการกระตุน้ เพื่อให้
เกิดความตระหนักในความจะเป็ นที่จะต้องมีการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบใน
ตนเองในการที่จะตัดสิ นใจเรี ยนรู้ การวางแผนการเรี ยนรู้ การดาเนินงาน และการประเมินตนเอง
ในการเรี ยนรู้
2. ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะชี้นาตนเอง (learner self-direction) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว
หรื อบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยนที่เอื้อและสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยการชี้ นาตนเอง ซึ่งเป็ นลักษณะ
เฉพาะที่เกิดจากภายในตัวของผูเ้ รี ยนเอง
3. การเรี ยนรู้โดยการนาตนเอง (self-directed learning) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งอาจเกิดจากการจัดการของผูส้ อนหรื อการวางแผนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเอง แต่ความสาคัญของ
ผูส้ อนนั้นจะเป็ นเพียงผูค้ อยช่วยเหลือ ให้ขอ้ เสนอแนะ แนะนา หรื ออานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
เท่านั้น ส่ วนการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนทั้งหมดนั้นจะเป็ นการดาเนินการโดยผูเ้ รี ยนทั้งสิ้ น
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4. ปั จจัยแวดล้อมทางสังคม (The Social Context) หมายถึง การคานึงถึงสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของผูเ้ รี ยนซึ่ งผูเ้ รี ยนยังคงสภาพความเป็ นอยู่จริ งในสังคม เช่ นสภาพครอบครัว การ
ทางานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง (Self –Directed Learning
:SDL) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศูนย์ก ลางที่สนองความต้องการและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกระบวนการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเองเพื่อให้ผเู้ รี ยน
เรี ยนรู้หรื อค้นพบความรู้ดว้ ยตนเองโดยจะได้รับหรื อไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจาก ครู เพื่อนและ
ผูอ้ ื่นก็ตาม
การวัดผลประเมินผลการเรียน
การวัดผล (measurement) หมายถึงการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ตอ้ งการศึกษา โดยมี
การก าหนดค่ า เป็ นตัวเลขที่ มี ค วามหมายเชิ ง ปริ ม าณให้ก ับ คุ ณลัก ษณะหรื อคุ ณสมบัติข องสิ่ ง ที่
ต้องการศึกษาการวัดมีวิธี การแตกต่างกันหลายวิธี เช่น การทดสอบ (test) การใช้มาตรประเมินค่า
(rating scale) การใช้แบบสารวจ (inventory) การสัมภาษณ์ (interview) เป็ นต้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดผลจะต้องประกอบด้วยสิ่ งต่างๆเหล่านี้ คือ 1) การกาหนดพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะที่
ต้องการวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวัด 2) การเลือกวิธีการและเครื่ องมือที่ใช้วดั ผล 3) ผล
ของการวัดซึ่งอาจเป็ นตัวเลขหรื อสัญลักษณ์
การประเมิน(Evaluation) หมายถึงกระบวนการที่มีระบบ ซึ่ งประกอบด้วย การรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศโดยการวัดเพื่ออธิ บาย ให้คุณค่า และตัดสิ นคุณค่า (value judgment) สิ่ งที่ประเมิน
ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ (criteria) มาตรฐาน (standard) ที่กาหนดไว้หรื อไม่ มาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งการใช้ผลการประเมินในการพัฒนาคุณภาพสิ่ งที่ประเมิน กิจกรรมประเมินผล
จะต้องประกอบด้วยสิ่ งต่างๆเหล่านี้ คือ 1) การตรวจสอบข้อมูลสนเทศต่างๆ (Information) หรื อ
ผลที่ได้จากการวัด 2) การเลือกเกณฑ์ (Criteria) ที่ใช้ในการตัดสิ น ซึ่ งมีแนวทางในการเลือกเกณฑ์
ได้ 3 แบบคืออิงเกณฑ์มาตรฐาน (Rational Criterion) อิงกลุ่ม (Relative Criterion) และอิงบุคคล
(Individual Criterion) หรื ออิงพัฒนาการ การประเมินผลเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องจากการ
วัดผลและนาผลที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสิ นเทียบกับเกณฑ์ หรื อมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ว่ามีคุณค่า
มากน้อยเพียงใด หรื อกล่าวได้วา่ การประเมินผล = การวัดผล + การตัดสิ นคุณค่า (EVALUATION
= MEASUREMENT + VALUE JUDGEMENT)
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การประเมินค่า (Assessment) หมายถึง การตัดสิ นคุ ณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยมุ่งเน้น
การกาหนดเกณฑ์เชิงคุณลักษณะ (Qualitative ) หรื อการบรรยายข้อมูลที่สะท้อนคุณค่าของสิ่ งที่มุ่ง
ประเมิน Descriptive) ให้ชัดเจนให้มากที่สุ ดซึ่ งนิ ยมในการประเมินผลทางการศึกษาในปั จจุบนั
การประเมินค่า (assessment) เป็ นการประเมินโดยเน้นความสาคัญของการอธิ บายและการตัดสิ น
คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่ มุ่ ง ประเมิ น ซึ่ งชัย ฤทธิ์ ศิ ล าเดช (2544) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการประเมิ น ค่ า
(Assessment) หมายถึ ง การตัดสิ น คุ ณค่ า ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยมุ่ ง เน้นการก าหนดเกณฑ์เชิ ง
คุณลักษณะ (Qualitative )หรื อ การบรรยายข้อมูลที่สะท้อนคุณค่าของสิ่ งที่มุ่งประเมิน Descriptive)
ให้ชดั เจนให้มากที่สุด ซึ่ งนิยมในการประเมินผลทางการศึกษาในปั จจุบนั และได้สรุ ปความหมาย
ของการประเมินค่าความสามารถ (Performance assessment) หมายถึง การให้ค่าความสามารถ
ตามความสามารถทางสมอง จิตใจ ทักษะทางภาษา ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะทางร่ างกาย ทักษะ
ทางสังคม และภาคปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกอย่างเป็ นรู ปธรรมใน
สถานการณ์ หรื อเงื่ อนไขที่ กาหนดขึ้ น ตัวอย่างเช่ นครู ให้นักเรี ยนออกเสี ยงคาภาษาอังกฤษ และ
พิจารณาตัดสิ นว่าการออกเสี ยงนั้นมีคุณภาพดี เพียงใดตามเกณฑ์ (Rubrics) ที่ได้กาหนดไว้ การ
ประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) หมายถึงตีค่าความสามารถของนักเรี ยนโดยการ
ปฏิบตั ิจริ ง ทาจริ งๆ ในเงื่ อนไขหรื อสถานการณ์ ที่เป็ นจริ งในชี วิตประจาวัน เช่ นฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ บริ การชุมชนจริ ง พูดสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว เพื่อให้การ
เรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย นมีค วามหมายและเหมือนชี วิตจริ ง ตัวอย่า ง เช่ นครู ให้นักเรี ยนไปปฏิ บตั ิ หน้าที่
มัคคุ เทศก์ แนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยวแก่ นกั ท่องเที่ ยวต่างชาติเพื่อประเมิ นความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และพิจารณาตัดสิ นว่ามีความสามรถในการสื่ อสารดีเพียงใดตามเกณฑ์
(Rubrics) ที่ได้กาหนดไว้ และการประเมินค่าจากแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio assessment) หมายถึง
การประเมินค่าความสามรถของผูเ้ รี ยนจากประจักษ์พยานหลักฐานที่ นักเรี ยนทาตั้งแต่ตน้ จนจบ
และเลือกสรรมานาเสนออย่างเป็ นระบบเพื่อสะท้อนความสามารถ ตามเกณฑ์ (Rubrics) ที่กาหนด
Rubrics เป็ นแนวทางการให้คะแนน (Scoring guideline) ที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Scoring criteria)กับ มาตรประมาณค่าหรื อระดับคะแนน (Rating scale) โดย Rubrics
เป็ นแนวทางการให้คะแนน ที่ระบุถึงความแตกต่างของผลงาน หรื อประสิ ทธิ ภาพ (Proficiency)
ของงาน
ส าหรั บ ในการวัด ผลประเมิ น ผลในชั้ นเรี ยน (Classroom Based Assessment) เป็ น
กระบวนการที่ครู ทาการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศของผูเ้ รี ยนในระหว่างการทากิจกรรมการเรี ยนรู้
และตีความข้อมูล/สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความรู ้ /ความเข้าใจ ความสามารถ/ทักษะ และ
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ทัศ นคติ / แล้ว น าผลการตี ค วามดัง กล่ า วไปใช้ ต ัด สิ น ใจในการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นชั้น เรี ย นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นซึ่ งการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรี ยนนั้นมี 3ประเภท คือ
1.การวัดประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ (Assessment FOR Learning) เป็ นการวัดความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู้ (Formative Evaluation) ในระหว่างการทากิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
ปรับปรุ งการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและพัฒนาปรับปรุ งการสอนของครู
2. การวัดประเมินขณะเรี ยนรู้ (Assessment AS Learning) เป็ นการวัดประเมินการ
ก ากับ หรื อ นาตนเองในการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย นได้อ ย่า งอิ ส ระ ซึ่ ง เป็ นการประเมิ นที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นผู้
ประเมินตนเองและปรับวิธีการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อพัฒนาให้บรรลุ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้
3. การวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment OF Learning) เป็ นการวัดเพื่อตรวจสอบ
ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพ (Summative assessment ) หรื อ เป็ นการ
ประเมินผลสรุ ปในการเรี ยนซึ่ งเป็ นการบ่งบอกถึ งระดับความสาเร็ จ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามที่กาหนดในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี (2556) ได้ศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้สรุ ปการประเมินผลการเรี ยนของประเทศไทยพบว่า มีการแบ่ง การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ออกเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ใน
การประเมินผลการเรี ยนสอน ครู มีหน้าที่ประเมินผลการเรี ยน ภายใต้การอนุ มตั ิของสถานศึกษา
โดยสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่ น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมิน
โครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน แฟ้ มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้ อนเป็ นผู ้
ประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร หรื อเปิ ดโอกาส ให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่ อ น ผูป้ กครองร่ ว มประเมิ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ผ่า นตัว ชี้ วัด ให้ มี ก ารสอนซ่ อ มเสริ ม การประเมิ น
ระดับ ชั้น เรี ย น เป็ นการตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ย นมี พ ฒ
ั นาการความก้า วหน้า ในการประเมิ น ระดับ
สถานศึ กษา เป็ นการประเมิ นเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายภาค/ปี การประเมิ นระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เป็ นการประเมินในภาพรวมของเขต เพื่อการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
เขต การประเมิ นระดับชาติ เป็ นการประเมินผลตามมาตรฐานการศึก ษาของชาติและมาตรฐาน
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นอกจากนั้น ยังมีการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ โดยสานักทดสอบทางการศึกษา เป็ นองค์การ
มหาชน ทาหน้าที่ทดสอบคุณภาพการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ ในแต่ละ
ระดับอีกด้วยและได้ศึกษาการวัดและประเมิ นผลของโรงเรี ยนที่ ได้จดั การเรี ยนการสอนที่อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากลซึ่ ได้แก่ประเทศฟิ นแลนด์ ญ่ปุ่น และนิ วซี แลนด์ พบว่าการประเมินผลการ
เรี ยนการสอนโดยที่นโยบายของฟิ นแลนด์เน้นคุณภาพการศึกษา แต่ไม่เน้นการแข่งขัน ให้เป็ นไป
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ตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ดังนั้น การประเมินผลผูเ้ รี ยนของฟิ นแลนด์จึงมุ่งประเมินพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนโดยไม่กาหนดเกรด เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ประเมินพัฒนาการของตนเอง รู้และเข้าใจชีวิตตนเอง
เพื่อเลือกที่จะตัดสิ นใจในการวางแผนการเรี ยนและมีอาชี พในอนาคต หรื ออาจกล่าวได้วา่ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ และมี ทกั ษะชี วิตอย่างแท้จริ ง ดังนั้น การประเมิ นจึ งเป็ นเรื่ องของโรงเรี ยนและครู ที่จะ
ประเมินผูเ้ รี ยนในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน โดยไม่มีการสอบมาตรฐานระหว่างปี แต่ประการ
ใด การสอบวัดมาตรฐานมีเพียงครั้งเดียวเมื่อผูเ้ รี ยนอายุ 16 ปี เพื่อนาผลประกอบการสมัครเข้าเรี ยน
ต่อระดับอุดมศึ กษาเท่านั้น หลักการในการประเมินผลการเรี ยน ยึดหลักความหลากหลายของ
หลักฐานการเรี ยน มีท้ งั การประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการการเรี ยนรู้ การประเมินความรู้และ
ทัก ษะ การประเมิ น พฤติ ก รรมการแสดงออกที่ ดี อ ัน เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต ร พ่ อ แม่
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลการประเมิน รวมทั้งมีการรายงานการประเมินผลย้อนกลับใน
แต่ละกิจกรรมการประเมิน สาหรับการใช้เทคโนโลยี สื บเนื่องจากฟิ นแลนด์ เป็ นประเทศที่ได้รับ
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีค่อนข้างสู ง และจัดงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้ างทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ชัดเจน เป็ นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาการศึกษา ผูเ้ รี ยนมีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ และใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การแสวงหาและพัฒนาความรู ้ อย่างโดดเด่น สาหรับการประเมินผลการเรี ยนของประเทศประเทศ
ญี่ปุ่น การประเมินผลเป็ นประเมินเชิ งพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่สร้ างความเข้มข้นของการประเมิน
มากขึ้ น โดยเปลี่ ย นจากอิ ง กลุ่ ม เป็ นอิ ง เกณฑ์ การใช้เทคโนโลยี ญี่ ปุ่นเป็ นประเทศที่ มี ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จนกระทัง่ ประชาชน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ทุกเวลา สถานที่ และการประเมินผลของประเทศนิ วซี แลนด์พบว่า
การเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยนเป็ นหน้าที่ของครู โดยตรง ที่จะประเมินอย่างอิสระ ด้วย
วิธีการต่างๆ ในปี 2553 รัฐได้พฒั นากรอบการประเมินขึ้น และยึดเป็ นแนวทางในการประเมิน
ผูเ้ รี ยน ในการนี้ ครู จะประเมินผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกตพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ผลงาน/
รายงาน การประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน การประเมินโดยบุคคลภายนอก แฟ้ มสะสมผลงาน ตัวชี้ วดั
การประชุ มพิจารณาร่ วมกัน และการทดสอบ ทั้งนี้ รัฐมีการจัดทาเครื่ องมือการประเมินให้แก่ครู
เพื่อง่ายต่อการประเมิ น รวมทั้ง ผูป้ กครองจะมีส่วนร่ วมในการประเมิน/ให้ขอ้ มูลด้วย เพื่อ
ประโยชน์ในการรับทราบพัฒนาการ ทักษะและความต้องการของเด็ก
The Partnership for 21st Century (2007) ได้สรุ ปผลจากการศึกษาว่าการประเมินผูเ้ รี ยน
ไม่วา่ จะใช้วิธีแบบทดสอบมาตรฐานหรื อการวัดผลจากการกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
(classroom-based measures ) ถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ของการเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู ้ ที่ มี
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ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งถื อว่าการวัดผลนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญ การประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่เพียงแต่
เป็ นการวัดที่เชื่ อถือได้และมีความเที่ยงตรงแต่ยงั เป็ นการวัดความรู ้และความเข้าใจในการเรี ยนของ
นักเรี ยนและยังช่ วยให้ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็ นแนวทางให้กบั ครู และนักเรี ยนในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนในแต่ละวัน ซึ่ งรู ปแบบใหม่ของการประเมินจะต้องวัดการเรี ยนรู้โดยวัดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีการวินิจฉัยความต้องการของนักเรี ยนและแทรกทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 การ
วัดประสิ ทธิภาพของระบบการศึกษาในการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21และให้ผเู้ รี ยนได้มีการแสดง
แสดงออกถึ ง ความสามารถของทัก ษะในศตวรรษที่ 21ทั้ง ในสถาบัน การศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการที่ผเู้ รี ยนคาดหวังไว้ในอนาคต ซึ่ งโลกปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วดังนั้น
จะต้องพัฒนากลยุทธ์ในการประเมินเพื่อวัดทักษะต่างๆ ซึ่ งถือว่าในขณะนี้ สภาพแวดล้อมของโลกมี
ความซับซ้อน มีการ เปลี่ยนแปลงซึ่ งเชื่ อว่าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมีความสาคัญต่อการยอมรั บ
การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวางในโรงเรี ยน ดังนั้นในการวัดผลจะต้องเปลี่ ยน
จากการวัดความรู้ ไ ปเป็ นการวัดความสามารถเพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้คิ ดอย่า งมี วิจารณญาณ
ตรวจสอบปั ญหาได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการให้เหตุผลในการตัดสิ นใจและการผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการประเมิน ดังนั้นการวัดทักษะในศตวรรษที่ 21จะต้องเน้นไปที่
การปฏิ บตั ิ ของทักษะต่ างๆเช่ นการมี ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้สื่อต่า งๆได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งการปฏิบตั ิจะเป็ นการดีกว่าการบอกกล่าวให้ฟัง นอกจากนี้ ยงั ได้เสนอจุดเน้นการ
ประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills ) โดยมีจุดเน้น 5 ประการคือ 1)
ส่ งเสริ มให้มีการประเมิ นผลทั้งการทดสอบโดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานพร้อมกับการประเมินผลจาก
การกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนหรื อการสอบระหว่างเรี ยนและ การสอบปลายภาค 2)ใน
การปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยนเน้นให้มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาปรับปรุ ง
และปลู ก ฝั ง ให้เ ป็ นวิถี ชี วิต 3) ส่ ง เสริ ม การใช้เทคโนโลยี ใ ห้อย่า งเหมาะสมในการประเมิ นผล
ระหว่า งเรี ย นและประเมิ น ผลปลายภาค ซึ่ งเป็ นการช่ วยวัด สิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ ข องทัก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 4) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีการพัฒนาแฟ้ มสะสมงาน( Portfolios ) จากการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเรี ยนรู้ ทกั ษะในศตวรรษที่ 21ต่อนักการศึกษาและผูป้ ระกอบการในอนาคต
และ 5)ส่ งเสริ มให้ให้ใช้แฟ้ มสะสมงาน( Portfolios ) ในการวัดผลและการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของระระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะหรื อระดับขีดความสามารถสู ง ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
Voogt & Roblin (2010)ได้ทาการศึกษาโดยสังเคราห์งานวิจยั ในการวัดผลประเมินผล
ของแต่ละประเทศและผลจากการศึกษาซึ่ งดาเนิ นการโดยสหภาพยุโรป The European Union
(2009) ซึ่ งพบว่าในที่สุดประเทศที่มีการประเมินสมรรถนะที่สาคัญมักจะดาเนินการโดยใช้ขอ้ สอบ
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มาตรฐานการประเมินโดยครู และประเมินจากแฟ้ มสะสมงานในขณะที่การทดสอบมาตรฐานส่ วน
ใหญ่ยงั คงมุ่งเน้นไปที่ การประเมินความสามารถที่เกี่ ยวข้องกับวิชาหลัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินภาษาที่เป็ นภาษาแม่ การประเมินคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) ซึ่ งในขณะนี้ การประเมิน
โดยครู และการประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน ใช้กนั อย่างแพร่ หลายมากขึ้นแต่ยงั มีบางประเทศที่ใช้
การประเมินแบบประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนและตามที่ระบุไว้ใน P21 และ ATCS การใช้
เครื่ องมือที่หลากหลายสามารถนามาใช้ในการประเมินระหว่างเรี ยนหรื อการประเมินกลางภาค ซึ่ ง
เครื่ องมือที่นิยมใช้ม ากที่สุ ดคือ การประเมิ นใช้แฟ้ มสะสมงาน การประเมินตนเอง การประเมิ น
กระบวนการการท างาน การสัง เกตการเรี ยนที่เป็ นทางการหรื อการสั งเกตอย่างเป็ นระบบ ซึ่ ง
ในขณะที่การประเมินผลปลายภาคเครื่ องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลโดยทัว่ ไปแล้วจะใช้การ
ทดสอบจากข้อสอบมาตรฐาน, การเขี ยนเรี ยงความและการนาเสนอผลงานของนัก เรี ยน การ
ประเมิ นผลโดยการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานเพี ยงอย่า งเดี ย วยังไม่ส ามารถให้ขอ้ มูล ลงลึ ก
รายละเอียด(Large scale ) ของความสามารถของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21ดังนั้นการประเมินผลควร
ใช้การประเมินร่ วมกับวิธีการประเมินอย่างอื่นโดยใช้การประเมินอย่างหลากหลาย โดย P21 และ
ATCS ได้ศึก ษาแล้วพบว่า ในปั จจุ บนั ในการประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยนถื อว่ายังเป็ นการ
ประเมินที่ยงั มีความซับซ้อนและการประเมินทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21ยังล้มเหลวอยูเ่ นื่ องจาก
การประเมิ นผลที่ เ ป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน มุ่ ง เน้น การทดสอบส่ ว นใหญ่ ใ นการวัด ความรู ้ ม ากกว่า วัด
ความสามารถของนัก เรี ย นที่ จ ะนาไปประยุ ก ต์ไ ปสู่ ส ถานการณ์ และโลกแห่ ง ความจริ ง ในการ
แก้ปัญหาในการคิดวิเคราะห์หรื อในการทางานและวิธีการทางานร่ วมกัน ดังนั้การใช้เครื่ องมือที่
หลากหลายสามารถนามาใช้ในการประเมินระหว่างเรี ยนหรื อการประเมินกลางภาค ซึ่ งเครื่ องมือที่
นิยมใช้มากที่สุดคือการประเมินใช้แฟ้ มสะสมงาน การประเมินตนเอง การประเมินกระบวนการการ
ท างาน การสั ง เกตการเรี ย นที่ เ ป็ นทางการหรื อ การสั ง เกตอย่า งเป็ นระบบ ซึ่ งในขณะที่ ก าร
ประเมินผลปลายภาคเครื่ องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลโดยทัว่ ไปแล้วจะใช้การทดสอบจาก
ข้อสอบมาตรฐาน, การเขียนเรี ยงความและการนาเสนอผลงานของนักเรี ยน และผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
เสนอแนะว่าการประเมินผลโดยการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถให้
ข้อมูลลงลึกรายละเอียด (Large scale ) ถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21ดังนั้นการ
ประเมินผลควรใช้การประเมินร่ วมกับวิธีการประเมินอย่างอื่นโดยใช้การประเมินอย่างหลากหลาย
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ ( 2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ พบว่า
การประเมิ นเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู้ มี 3 แนวทางคือ การประเมิ นขณะเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นการประเมิ น
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนโดยถือว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ประเภทหนึ่ งที่
เน้นให้ผูเ้ รี ยนประเมิ นตนเองและประเมินโดยเพื่อนเป็ นระยะๆในระหว่างทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้
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การประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นการประเมินกระบวนการและวิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนแล้วใช้ผล
การประเมินย้อนกลับเพื่อวินิจฉัยปั ญหาการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนรู้ หรื อวิธีการ
ทางานของผูเ้ รี ย น เพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ คคล และการประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ซึ่ ง เป็ นการ
ประเมินรวบยอดเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่ครู ผสู้ อนมีบทบาทหลักในการประเมินโดยใช้
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้เป็ นมาตรฐานการประเมิน ใช้วิธีการและเครื่ องมือประเมินที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
และมีความเป็ นทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการประเมินขณะเรี ยนรู ้ การประเมิน
ทั้ง 3 แนวทางนี้ มี จุดเน้น ที่ แตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ การประเมิ น การเรี ย นรู ้ แบบดั้ง เดิ ม เน้นที่ ก าร
ประเมินผลการเรี ยนรู้มากที่สุด รองลงมาคือการประเมินเพื่อการเรี ยนรู้และการประเมินขณะการ
เรี ยนรู ้ตามลาดับ สาหรับการประเมินการเรี ยนรู ้แบบใหม่ มุ่งเน้นที่การประเมินขณะเรี ยนรู ้มากที่สุด
รองลงมาคื อการประเมิ นเพื่อการเรี ย นรู้ และการประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ตามลาดับ กระบวนการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ 2) วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ควบคู่
กับการประเมินการเรี ยนรู ้ 3) เตรี ยมกาหนดเทคนิ ควิธีการและสร้างเครื่ องมือประเมินการเรี ยนรู ้ 4)
ดาเนินการประเมินการเรี ยนรู้ และ 5) การใช้ผลการประเมินให้เกิดคุณค่าและคุม้ ค่า
การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic Assessment) เป็ นแนวทางในการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนโดยวิธีโดยตรงซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และได้รับ
ความรู้ในขณะที่ทาผลงาน ทาให้นกั เรี ยนวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้และปรับปรุ งและพัฒนาผลงาน
ของตนเองโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงในสิ่ งที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้หรื อแสดงถึงความสามารถที่แท้จริ งโดยปราศจากแรงกดดันที่จะต้องทาแบบทดสอบ ดังนั้น
การประเมินตามสภาพจริ งจึงเป็ นทางเลือกที่ยอดเยีย่ มสาหรับนักเรี ยนที่ประสบปัญหาความวิตก
กังวลในการทดสอบซึ่งในการประเมินอาจใช้โครงการต่างๆเช่นรายงาน วารสาร บันทึก สุ นทร
พจน์ วิดีโอและการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้ อหาที่ได้เรี ยนรู้วา่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการเรี ยนรู ้น้ นั หรื อไม่ (Concordia University, 2012)
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 57–64) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นภาพ
สะท้อนของพฤติ ก รรมและทัก ษะที่ จาเป็ นของผูเ้ รี ย นในสถานการณ์ จริ ง แห่ งโลกปั จจุ บ นั (Real
World Situation) เน้นทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ใช้เทคนิคในการประเมินที่หลากหลายเพื่อประเมิน
พัฒนาการในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช (2546: 13) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริ ง หมายถึงกระบวนการ
ตัดสิ นใจความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆของผูเ้ รี ยนในสภาพที่สอดคล้องกับชี วิตจริ งโดยใช้
เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ สภาพจริ ง หรื อคล้า ยจริ ง ที่ ป ระสบในชี วิ ต ประจ าวัน เป็ นสิ่ ง เร้ า ให้ ผูเ้ รี ย น
ตอบตสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทาหรื อผลิต จากกระบวนการการทางานตามที่คาดหวัง
และผลผลิตที่มีคุณภาพจะเป็ นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุ ปถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ
ต่างๆของผูเ้ รี ยนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรื อไม่ อยูใ่ นระดับความสาเร็ จใด
จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริ งที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การ
ประเมินตามสภาพจริ ง หมายถึ ง การประเมินอย่างต่อเนื่ องที่มุ่งเน้นให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุ มและ
เป็ นจริ ง ตามสภาพความสามารถของผูเ้ รี ย นที่ มี อยู่ เน้นทัก ษะกระบวนการคิ ดระดับ สู ง โดยใช้
เครื่ องมือที่หลากหลาย
ลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพจริง
ลักษณะสาคัญของการประเมินผลตามสภาพที่เป็ นจริ งการประเมินผลในยุคใหม่ จะมี
ลักษณะเด่นที่เน้นการประเมินพัฒนาการของนักเรี ยนและประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน การ
วัดและทดสอบจะครอบคลุมสภาพจริ งและสอดคล้องกับการแสดงออกของนักเรี ยนทักระบวนการ
และผลผลิต ซึ่ งอาจจะประเมินจากการทาแฟ้ มสะสม ผลงาน(Portfolio) การบันทึกความเห็น การ
จัดทารายงานผลงานที่ทา นิ ทรรศการและโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ทักษะการใช้
ภาษา และวิชาต่างๆรวมทั้งการทดสอบในรู ปแบบต่างๆประเมินผลในยุคใหม่
ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2544:57) ได้กล่าวสรุ ปว่าลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพ
จริ ง ดัง นี้ 1) การวัดและการประเมิ นผลมี ล ักษณะเป็ นกระบวนการเพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ย น 2) ผลการ
ประเมิ นผูเ้ รี ย นยัง สมารถนามาปรั บปรุ งการสอนของครู และหลัก สู ตร 3) เน้นคุ ณลัก ษณะและ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่เป็ นภาพรวม 4) เครื่ องมือวัดหลากหลายมิใช่แบบทดสอบเท่านั้น 5) ป็ น
สภาพการณ์ในการสอบวัดผูเ้ รี ยนเพื่อตรวจสอบว่าสามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้ในชี วิตจริ งได้
หรื อไม่ 6)ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถอย่างหลากหลาย 7) ให้ขอ้ มูลที่ทาให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
ตนเอง และเห็นแนวทางที่จะปรับปรุ งตนเอง 8) เน้นการวัดกระบวนการพอๆกับการวัดผลผลิตของ
กระบวนการ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 128) กล่าวถึงลักษณะที่สาคัญของการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งมีดงั นี้ 1. เป็ นการประเมินที่กระทาไปพร้ อมๆกับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน .ซึ่ งสามารถทาได้ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ ท้ งั ที่
โรงเรี ยน บ้านและชุ มชน 2) เป็ นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยนที่แสดง
ออกมาจริ งๆ 3) เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเด่นชัด 4) เน้นการประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน 5) เน้น
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คุ ณภาพของผลงานที่ ผูเ้ รี ยนสร้ า งขึ้ นซึ่ งเป็ นการบูรณาการความรู ้ ความสามารถหลายๆด้านของ
ผูเ้ รี ยน 6) เน้นการวัดความสามารถระดับสู ง 7) เน้นการมีส่วนร่ วมระหว่างผูเ้ รี ยน ครู ผูป้ กครอง
สรุ ปได้วา่ ลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพจริ งเป็ นการวัดและการประเมินผล
มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยทาไปพร้ อมๆกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นการวัดกระบวนการพอๆกับการวัดผลผลิตของกระบวนการโดยใช้
เครื่ องมืออย่างหลากหลาย และเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแสดงออกถึงความสามารถให้ขอ้ มูลที่ทา
ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ตนเอง และเห็นแนวทางที่จะปรับปรุ งตนเอง
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่าการวัด
และการประเมิ น ผลผูเ้ รี ย นต้อ งใช้วิ ธี ก ารอย่ า งหลากหลายคื อ 1) การวัด โดยใช้แ บบทดสอบ
มาตรฐาน 2) การวัด การเรี ย นรู้ โ ดยวัด ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 3) การใช้เ ทคโนโลยี ใ นการ
ประเมินผล 3) การใช้แฟ้ มสะสมงานในการวัดสมรรถนะหรื อระดับขีดความสามารถของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21ของผูเ้ รี ยน 4) การประเมินตามสภาพจริ ง 5)การวัดและประเมิน(Classroom Based
Assessment) โดยการวัดเพื่อการเรี ยนรู้ (Assessment FOR Learning) การวัดประเมินขณะเรี ยนรู้
(Assessment AS Learning) และการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment OF Learning)
คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
คณะกรรมาธิ การนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21ได้เสนอรายงานเรื่ อง
Learning: The Treasure Within ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(UNESCO) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสู ตรการศึกษาที่มีเป้ าหมายให้
ผูเ้ รี ยนได้การศึกษาตลอดชีวิตที่เรี ยกว่า the Four Pillars of Education หรื อสี่ เสาหลักทางการศึกษา
เมื่อ ปี ค.ศ. 1996 ซึ่ งสี่ เสาหลักทางการศึกษา หมายถึง หลักสาคัญ 4 ประการของการศึกษาตลอด
ชีวิตได้แก่ Learn to know หมายถึง การเรี ยนเพื่อให้มีความรู ้ในสิ่ งต่างๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อไป
ได้แก่ การรู้จกั การแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู ้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ ข้ ึนใหม่
Learn to doหมายถึงการเรี ยนเหี่อการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา ซึ่ งนาไปสู่ ประกอบอาชี พจากความรู ้ที่ได้
ศึกษามา รวมทั้งการปฎิบตั ิเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม และ Learn to live togethers หมายถึงการ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ร่ว มกับ คนอื่ น ได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ทั้ง การด าเนิ น ชี วิ ต ในการเรี ย น
ครอบครัว สังคมและการทางาน Learn to be หมายถึง หมายถึง การเรี ยนรู ้เพื่อให้รู้จกั ตัวเองอย่าง
ถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง
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ให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนในการเรี ยนต่อ
การประกอบอาชี พที่ สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองได้เพื่อสร้ างคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ฐานะพลโลกและในฐานะพลเมืองของชาติ (สานักบริ หารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย,2555)
Asia Society (2012: 5)ได้นิยามว่าผูเ้ รี ยนที่มีศกั ยภาพในศตวรรษที่ 21นั้นต้องเป็ นมี
คุณลักษณะคือ 1) เป็ นผูท้ ี่รู้จกั ศึกษาหาความจริ งจากสภาพแวดล้อมหรื อเป็ นผูท้ ี่ทนั ต่อเหตุการณ์ ที่
เกิ ดขึ้ นในกระแสโลก 2) มีความเคารพผูอ้ ื่นและตนเอง 3) สามารถสื่ อสารแสดงความคิดเห็ น
มุมมองหรื อแง่คิดต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสื่ อสารกับผูฟ้ ั งได้อย่างหลากหลาย 4) สามารถ
ปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ต่างๆ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในด้าน
ผูเ้ รี ยนไว้ในมาตรฐานที่1คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ท้ งั ในฐานะพลเมือง และพลโลก ประกอบด้วย 5
ตัวบ่งชี้คือ 1) กาลังกายกาลังใจที่สมบูรณ์ 2) ความรู้และทักษะที่จาเป็ นและเพียงพอในการดารงชีวิต
และพัฒนาสังคม 3) ทักษะการเรี ยนรู้และการปรับตัว 4) ทักษะทางสังคม 5) คุณธรรม จิตสาธารณะ
และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพล และสานักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษา ธิ การ (2554)
กระทรวงศึก ษาธิ การ (2554) ได้กาหนดมาตรฐานการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานเพื่ อการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยได้กาหนดมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนไว้ 6 มาตรฐานซึ่ งได้แก่ มาตรฐานที่ 1
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ ค่านิ ยมที่พึง
ประสงค์ มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตร มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ได้กาหนดสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เ รี ยนไว้ 5 ประการไว้ใ นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551ได้ แ ก่ 1)
ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ า ยทอดความคิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจ ความรู ้ สึ ก และทัศ นะเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร 2)
ความสามารถในการคิด เป็ นความในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างสร้ างสรรค์ การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถใน
การแก้ปัญหาเป็ นความสามารถการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุ ณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู้ ดว้ ย
ตนเอง การเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนื่ อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสั งคม และ5) ความสามารถใน
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การใช้เ ทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อ กและใช้เ ทคโนโลยี ด้า นต่ า งๆ และมี ท ัก ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม และได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ไว้ 8 ประการด้วยกัน เพื่อมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย ์ 2) ซื่ อสัตย์สุจริ ต 3) มีวินยั 4)
ใฝ่ เรี ยนรู ้ 5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2555:24) มุ่งเน้นการเสริ มสร้ างความรู ้
ความสามารถและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็ นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO ดังนี้
1. ความรู ้ พ้ืนฐานในยุคดิ จิทลั (Digital-Age Literacy) มีความรู ้ พ้ืนฐานที่จาเป็ นทาง
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information
Literacy) รู้พหุ วฒั นธรรมและมีความตระหนักสานึ กระดับโลก (Multicultural Literacy & Global
Awareness)
2. ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) มีความสามารถใน
การปรับตัว สามารถจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน เป็ นบุคคลที่ใฝ่ รู้ สามารถกาหนด/ตั้ง
ประเด็นคาถาม (Hypothesis Formulation) เพื่อนาไปสู่ การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ใช้ขอ้ มูล สารสนเทศ และสรุ ปองค์ความรู้
(Knowledge Formation)
3. ทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective Communication) ความสามารถใน
การรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทกั ษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วธิ ี การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต ความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและนาไปสู่ การปฏิบตั ินาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริ การสาธารณะ (Public service)
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื บค้นหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และวิธีการที่
หลากหลาย (Searching for Information) เลื อกและใช้เทคโนโลยี ด้านต่างๆ และมีทกั ษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้ การสื่ อสาร การ
ทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
นอกจากนี้ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลยังได้กาหนดเป้ าหมายด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล คือการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World
Citizen) มีท้ งั หมด 5 เป้ าหมายแต่ละเป้ าหมายมีนิยามดังนี้
1. เป็ นเลิศทางวิชาการ หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สูง
2. สื่ อสารสองภาษา หมายถึง นักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีทกั ษะและ
ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสู ง ในระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศที่
มีคุณภาพการศึกษาสู ง ทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพื่อการติดต่อสื่ อสาร การนา เสนอผลงาน
การโต้แย้งให้เหตุผล และเพื่อ การเจรจาความร่ วมมือ ทั้งด้านการฟั ง การพูดการอ่าน และการเขียน
และ มีความสนใจเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพิ่มมากขึ้น
3. ล้ าหน้าทางความคิด หมายถึ งนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทกั ษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical
thinking) การแก้ปัญหาและในการใช้ ICT เพื่อการเรี ยนรู้สูงในระดับเดียวกับนักเรี ยนของประเทศที่
มีคุณภาพสู ง
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีทกั ษะความ
สามารถในการศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้าน
ต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพสู ง
5. ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก หมายถึงนักเรี ยนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็ นผูท้ ี่มี
จิตสาธารณะมีสานึกในการบริ การสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึ กในการส่ งเสริ ม
พิทกั ษ์ และปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถานะภาพทางเศรษฐกิ จสังคมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี ยน
อยูใ่ นระดับสู ง
ตัวชี้วดั คุณลักษณะผู้เรียน
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1.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนผ่านการประเมินระดับชาติอยูใ่ นระดับดี เป็ นที่ยอมรับ
จากสถาบันนานาชาติ
2. นักเรี ยนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็ นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. นักเรี ยนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ในอัตราสู งขึ้น
4. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้
5. นักเรี ยนใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่ อสารได้ดี
6. นักเรี ยนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ
7. นักเรี ยนสร้ างกิ จกรรมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่ อ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรี ยนนานาชาติ
8. นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ ยง สามารถใช้ความคิดระดับสู ง มี
เหตุผล และวางแผนจัดการสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
9. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ
10. นักเรี ยนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมี
ประสิ ทธิผลโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็ จ
11. นักเรี ยนมีความรอบรู้ดา้ นทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรู ป) รู้จกั ตี ความ สร้าง
สื่ อในการพัฒนาการคิด การตัดสิ นใจ และการเรี ยนรู ้ให้กา้ วหน้าขึ้น
12. นักเรี ยนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
13. นักเรี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ออกแบบ สร้ างสรรค์งาน สื่ อสาร
นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
14. นัก เรี ย นมี ค วามตระหนัก รู ้ ใ นภาวการณ์ ข องโลก สามารถเรี ย นรู ้ แ ละจัด การกับ
สภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน
15. นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของนานาชาติ
16. นักเรี ยนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้
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17. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม
การใช้เทคโนโลยี เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้ องคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย (2557) กาหนดให้มีการ
สร้างค่านิ ยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดย
ต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิ ยมไทย 12 ประการ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2) ซื่อสัตย์ เสี ยสละ อดทน 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู บาอาจารย์ 4)ใฝ่ หาความรู ้ หมัน่ ศึกษา
เล่าเรี ยนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณี ไทย 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 7)
เข้าใจเรี ยนรู ้การเป็ นประชาธิ ปไตย8) มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรู ้จกั การเคารพผูใ้ หญ่ 9)
มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทา 10) รู ้จกั ดารงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่ างกาย และจิ ตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายต่ า 12) คานึ งถึ งผลประโยชน์ ของส่ วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
Ministry of Education, Singapore (MOE,2015) ได้กาหนดคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนใน
กรอบแนวคิดในศตวรรษที่ 21เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะคือ 1)มีความมัน่ ใจ มีสามัญสานึ ก มีการ
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่น กล้าตัดสิ นใจ มีความคิดอิสระและมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง (self-directed learner ) มีการตั้งคาถาม มี
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ มีความอดทนและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตัวเอง 2)สามารถทางานร่ วม
กับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม การมีความคิดริ เริ่ ม มีการคานึงถึง
ผลได้ผลเสี ยหรื อการรับความเสี่ ยงและความมุ่งมัน่ เพื่อความเป็ นเลิศ 3) ความเป็ นพลเมืองที่อยูบ่ น
รากเง้าของความเป็ นคนในประเทศและมีความรับผิดชอบในการเป็ นพลเมืองของประเทศและของ
โลกและใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี และได้กาหนดคุณคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้5ประการ
ได้แก่ 1) ความตระหนักในตนเอง (Self Awareness) 2) รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ (Responsible
Decision Making) 3) มีความสามารถในการจัดการตนเอง (Self Management) 4) ตระหนักถึงสังคม
(Social Awareness) และการจัดการทางด้านสัมพันธภาพ (Relationship Management)
จากการศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นพลโลก ผูว้ ิจยั นามาสังเคราะห์เพื่อใช้
เป็ นองค์ป ระกอบของสมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล ซึ่ ง ผลการ
สัง เคราะห์ คุณลัก ษณะของผูเ้ รี ยนที่ เป็ นพลโลก พบว่า คุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ย นที่ เป็ นสากล มี 92
องค์ประกอบแต่การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ และความ
สอดคล้องกันในที่น้ ี คือความถี่ ต้ งั แต่ 3ขึ้นไปพบว่าสามารถคัดสรรองค์ประกอบคุ ณลักษณะและ
ศักยภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นพลโลกได้14องค์ประกอบคือ1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ 2)มี
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ทักษะทางสังคม 3) มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก 4) มีทกั ษะการติดต่อสื่ อสาร การให้ขอ้ มูล สารสนเทศและการรู ้เท่าทันสื่ อ 5) มีทกั ษะใน
การ แสวงหาความรู้ และสร้ างความรู ้ ข้ ึ นใหม่ 6) มี ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต 7) มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ ตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หาได้ 8) มี ท ัก ษะในด้า น
คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 9) มีทกั ษะการทางานแบบร่ วมมือกัน
การทางานเป็ นทีม10) มีทกั ษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 11) มีความสามารถในการสรุ ปองค์
ความรู้ 12) มีทกั ษะด้านอาชี พและความมีวินยั ในการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง 13) มีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพใจที่สมบูรณ์ และ14 )มีความรู ้ยุคดิจิทลั ได้แก่วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา
ข้อมูล ทัศนภาพ และพหุวฒั นธรรม
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาตัวบ่ งชี้
ตัว บ่ ง ชี้ ‚Indicator” พัฒ นาขึ้ น มาใช้โ ดยนัก วางแผนและนัก บริ หารเพื่ อ ใช้ใ นการ
ดาเนิ นงานของโครงการตั้งแต่ปี 1960 โดยใช้แนวความคิดการบริ หารจัดการโดยเน้นจุดประสงค์
(Management by Objective) โดยกาหนดตัวชี้ วดั ผลงานหรื อผลจากการปฏิบตั ิงาน (Performance
Indicators) เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพ(Efficiency) และ อัตราการผลิต ที่สามารถวัดได้จากอัตราส่ วน
ระหว่าง ปั จจัยเข้า (Input) กับ ผลที่ได้ (Output) หรื อ ผลิตภาพ (Productivity) ด้วยตัวบ่งชี้ ซ่ ึ งมีค่า
เป็ นอัตราส่ วน (Ratio) และสัดส่ วน(Proportion) ในรู ปต่างๆ ได้แก่ ปริ มาณผลผลิตภายในช่วงเวลา
ที่กาหนด ความประหยัด คุณภาพ ความรวดเร็ ว และในการกาหนดตัวชี้ วดั ผลงานหรื อผลจากการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance Indicators) และถื อว่าในปั จจุบนั นิ ยมใช้ตวั บ่งชี้ เป็ นเครื่ องมือสะท้อน
ลักษณะการดาเนินงาน หรื อผลการดาเนินงานของผูป้ ฏิบตั ิหรื อขององค์กร
ความหมายของตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า ‚Indicator” ซึ่ งในประเทศไทยมีคาที่นามาใช้ ใ น
ความหมายเดียวกันหลายคา เช่นดัชนี ดัชนี บ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวชี้ วดั ซี่ งJohnstone (1981) กล่าวว่าตัว
บ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรหรื อตัวประกอบ (Factor) ที่ใช้วดั เพื่อให้ได้คุณค่าหรื อคุณลักษณะ ซึ่ งบ่งบอก
สถานภาพของลักษณะ หรื อผลของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต โดยตัว บ่ ง ชี้ จะเป็ นสิ่ ง ที่ ช้ ี วัด อย่า งกว้า งๆ ถึ ง สภาวะหรื อ สภาพการณ์ ที่ เ ราต้อ งการไป
ตรวจสอบ นงลักษณ์ วิรัช ชัย ( 2551 ) ได้กล่ าวว่า ตัวบ่ง ชี้ หมายถึ ง ตัวแปรประกอบหรื อ
องค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรื อปริ มาณของสภาพที่ตอ้ งการศึกษาเฉพาะจุดหรื อช่วงเวลา
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หนึ่ง ค่าของตัวชี้วดั ระบุ/บ่งบอกสภาพที่ตอ้ งการศึกษาเป็ นองค์รวมอย่างกว้างแต่มีความชัดเจนเพียง
พอที่จะใช้ในการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อประเมินสภาพที่ตอ้ งการศึกษาได้และใช้ใน
การเปรี ยบเทียบระหว่างจุดหรื อช่ วงเวลาที่ ต่างกันเพื่อให้ทราบถึ งความเปลี่ ยนแปลงของสภาพที่
ต้องการศึกษาได้ รัตตินนั ท์ ฎิระวณิ ชย์กุล (2556) ได้สรุ ปความหมายของตัวบ่งชี้ วา่ หมายถึงตัว
แปรประกอบหรื อองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรื อปริ มาณของระบบการดาเนิ นงานส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ งเป็ นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะหรื อสภาพการณ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่ งการนาตัวแปรหรื อข้อเท็จจริ งต่างๆ มาสัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิดคุ ณค่าจะ
สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ที่ตอ้ งการศึกษาโดยรวม
จากการให้ความหมายของตัวบ่งชี้ ดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ ตัวบ่งชี้ หมายถึง ข้อความ
สารสนเทศ หรื อองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะ สภาพ หรื อปริ มาณของสภาพที่ตอ้ งการศึกษา
เพื่อสะท้อนลักษณะการดาเนิ นงานหรื อผลการดาเนิ นงานโดยรวม โดยตัวบ่งชี้ จะเป็ นสิ่ งที่ ช้ ี วดั
อย่างกว้างๆ ถึงสภาวะหรื อสภาพการณ์ ที่เราต้องการไปตรวจสอบ และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะ
ใช้ในการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อประเมินสภาพที่ตอ้ งการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ทางการศึกษา
ในปี 1980 ตัวบ่งชี้การศึกษาได้เป็ นสิ่ งที่ได้กาหนดให้ใช้ในการปฏิรูปการศึกษา และใน
ปี 1983 ได้ใช้ตวั บ่งชี้ ทางการศึกษากับประเทศที่มีความเสี่ ยงและรายงานอื่นๆที่ ใช้สถิติเพื่อบันทึก
ความล้มเหลวของระบบการศึกษาของอเมริ กา ในปี 1984 กระทรวงศึกษาธิ การอเมริ กาที่ได้จดั ให้มี
การเปรี ยบเทียบข้อสอบวัดระดับของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรี ยนเป็ นครั้ งแรกโดยการ
เปรี ยบเทียบรัฐต่อรัฐ เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายของนักเรี ยนแม้วา่ จะมีคาถามถึงคุณภาพของรายงาน
ของข้อมูลก็ตามแต่รัฐก็ได้มีการตีพิมพ์เป็ นแผนภาพให้สาธารณชนรับทราบ U.S. Department of
Education (2005) ได้ให้คานิ ยามของคาว่าตัวบ่งชี้ การศึกษาว่าตัวบ่งชี้ การศึกษาเป็ นสารสนเทศที่
สาคัญเพื่อบอกสถานะหรื อการเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับเป้ าหมายของระบบการศึกษาประกอบด้วย
ปัจจัย กระบวนการและเผลลัพธ์โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิ ทธิภาพการทางานซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพและประสิ ทธิภาพของระบบการศึกษาแต่ละด้านโดยให้รายละเอียดของการเปรี ยบเทียบผล
การดาเนินงานและตัวบ่งชี้ทางการศึกษาจะต้องมีตวั บ่งชี้ที่บอกบริ บทของตัวบ่งชี้ เอง ระบบของการ
วัดปัจจัย และกระบวนการซึ่งจะช่วยในการแปลความหมายของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ลักษณะสาคัญของตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้มีลกั ษณะสาคัญรวม 5 ประการ ดังนี้ (Johnstone,1981)
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1. ตัวบ่งชี้ สามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่ ง หรื อสภาพที่ศึกษาอย่างกว้างๆ ตัวบ่งชี้ ที่
นามาใช้ในด้านสังคมศาสตร์ ให้สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยาไม่มากก็นอ้ ย แต่ไม่จาเป็ นต้องถูกต้อง
แม่นยาอย่างแน่นอน
2. ตัวบ่งชี้ มีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากตัวแปร เนื่ องจากตัวชี้ วดั เกิดจากการรวมตัวแปร
หลายๆตัวที่มีความสัมพันธ์กนั เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่ ง หรื อสภาพที่ตอ้ งการศึกษาแต่
ตัวแปรจะให้สารสนเทศของสิ่ งหรื อสภาพที่ตอ้ งการศึกษาเพียงด้านเดี ยว เพราะว่ามี ลกั ษณะที่
เฉพาะเจาะจง เช่น อัตราส่ วนของครู ต่อนักเรี ยน
3. ค่าตัวบ่งชี้ จะต้องกาหนดเป็ นปริ มาณ ตัวชี้ วดั ต้องแสดงสภาพที่ศึกษาเป็ นค่าตัวเลข
หรื อปริ มาณเท่านั้น ในการแปลความหมายค่าของตัวชี้ วดั จะต้องนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ดังนั้น ในการสร้างตัวชี้วดั จะต้องมีการกาหนดความหมาย และเกณฑ์ของตัวชี้วดั อย่างชัดเจน
4. ตัวบ่งชี้ จะเป็ นค่าชัว่ คราว จะมีค่า ณ จุดเวลา หรื อช่วงเวลานั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
ค่าตัวชี้วดั ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. ตัวบ่งชี้ เป็ นหน่วยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีในการสร้างทฤษฎีตวั ชี้ วดั จะมีความ
เกี่ ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการสร้ างทฤษฎี ในฐานะที่เป็ นการสะท้อนหรื อชี้ ให้เห็ นถึ ง
มโนทัศน์บางคาในทฤษฎีน้ นั ทั้งนี้เพราะการสร้างทฤษฎีจาเป็ นต้องอาศัยการเชื่ อมโยงระหว่างมโน
ทัศน์ ที่ไ ด้รับการนิ ยามอย่างดี แล้ว และมโนทัศ น์ที่นิยามดังกล่ าวนี้ ก็ จาเป็ นต้องมี ค่าการวัดหรื อ
ตัวชี้วดั ที่มีความครอบคลุ่มแม่นยาไม่มากก็นอ้ ย
สุ ชาติ ประสิ ทธ์รัฐสิ นธุ์ (2539) กล่าวถึงลักษณะตัวบ่งชี้ที่ดีความมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความเป็ นกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ลาเอียงของตัวบ่งชี้
2. มีความเป็ นวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสิ นเกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี้ ข้ ึนอยู่
กับสภาวะที่เป็ นอยูห่ รื อที่เป็ นรู ปธรรมมิได้เกิดจากการคิดเอาเอง
3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบ่งชี้ ที่จะวัด
ความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
4. ค่าของมาตรวัด หรื อตัวบ่งชี้ ที่ได้ความมีความหมาย หรื อตีความได้อย่างสะดวก
(Meaningfulness & Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสู งสุ ดและต่าสุ ดที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจ เช่น มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 10 หรื อระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าของตัวบ่งชี้ ที่ได้จากการวัด หาก
อยูท่ ี่ 60 จะตีความได้วา่ สู งกว่าค่าเฉลี่ย (50) เพียงเล็กน้อย แต่หากค่าของมาตรวัดและตัวบ่งชี้ ไม่มี
ค่าสู งสุ ด (หรื อต่าสุ ด) ที่แน่นอนนั้นจะตีความได้อย่างไร
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5. ความถูกต้องในเนื้ อหาของตัวบ่งชี้ ที่นามาใช้ (Content Validity) ในการศึกษาหรื อ
พัฒนาตัวบ่งชี้ จะต้องศึกษาให้แน่ชดั ว่าเนื้ อหาในเรื่ องที่ศึกษานั้นๆ คืออะไร ตัวบ่งชี้ ที่ดีตอ้ งมีความ
ถูกต้องในเนื้อหาที่ตอ้ งการวัด
6. ความถูกต้องในการพัฒนาตัวบ่งชี้ (Development Validity) การพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ
การนาเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน ไม่วา่ จะนามาบวกกันหรื อคูณกันความถูกต้องในการพัฒนา
จึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงทฤษฎีสอดคล้องกับเชิงประจักษ์ตามที่ปรากฏ
ศิริชยั กาญจนวาสี (2550) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี มีดงั นี้
1. ความตรง (validity) ตัวบ่งชี้ ที่ดีจะต้องบ่งชี้ ได้ตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา ซึ่ งมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
1.1 มีความตรงประเด็น (relevant) ตัวบ่งชี้ ตอ้ งชี้ วดั ได้ตรงประเด็น มีความเชื่ อมโยง
สัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุ่งวัด เช่น GPA ใช้เป็ นตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนโดยทัว่ ไป
1.2 มีความเป็ นตัวแทน (representative) ตัวบ่งชี้ จะต้องมีความเป็ นตัวแทนคุณลักษณะ
ที่มุ่งวัดหรื อมีมุมมองที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สาคัญของคุณลักษณะที่มุ่งวัดอย่างครบถ้วน
2. ความเที่ยง (reliability) ตัวบ่งชี้ ที่ดีจะต้องบ่งชี้ คุณลักษณะที่มุ่งวัดได้อย่างน่าเชื่ อถื อ
คงเส้นคงวาหรื อบ่งชี้ได้คงที่เมื่อทาการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่ งมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
2.1 มีความเป็ นปรนัย (objectivity) ตัวบ่งชี้ ตอ้ งชี้ วดั ได้อย่างเป็ นปรนัย การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี้ควรขึ้นอยูก่ บั สภาวะที่เป็ นอยูห่ รื อคุณสมบัติของสิ่ งนั้นมากกว่าที่จะขึ้นอยูก่ บั
ความรู้สึกตามอัตวิสัย
2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่า (minimum error) ตัวบ่งชี้ตอ้ งชี้วดั ได้อย่างมีความคลาดเค
ลื่นต่าคลาดเคลื่อนต่า ค่าที่ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถื อ
3. ความเป็ นกลาง (neutrality) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องบ่งชี้ดว้ ยความเป็ นกลาง ปราศจากความ
ลาเอียง (bias) ไม่โน้นเอี ยงเข้า หาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ช้ ี นาโดยการเน้นการบ่ง ชี้ เฉพาะลัก ษณะ
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวหรื อความไม่ยตุ ิธรรม
4. ความไว (sensitivity) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถ
แสดงความผันแปรหรื อความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน โดยตัวบ่งชี้จะต้องมี
มาตรและหน่วยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ
5. สะดวกในการนาไปใช้ (practicality) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสะดวกในการนาไปใช้ ซึ่ งมี
ลักษะสาคัญดังนี้
5.1 เก็บข้อมูลง่าย (availability) ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องสามารถนาไปใช้วดั หรื อเก็บข้อมูลได้
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สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรื อสังเกตได้ง่าย
5.2 แปลความหมายง่าย (interpretability) ตัวบ่งชี้ที่ดีควรให้ค่าการวัดที่มีจุดสู งสุ ดและ
ต่า ต่าสุ ด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพได้ง่าย
สานักงาน ก.พ. (2552) ได้กาหนดตัวบ่งชี้ตามแนวทางของ SMART Objective โดยได้
ระบุวา่ ลักษณะตัวบ่งชี้ที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
S (Specific) คือ มีความเฉพาะเจาะจง ตัวบ่งชี้ควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไป
ยังสิ่ งที่วดั ควรกาหนดตัวบ่งชี้ให้ชดั เจน ไม่กากวม เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่ อสาร
ความเข้าใจให้ตรงกันทัว่ ทั้งองค์กร
M (Measurable) คือสามารถวัดได้ ตัวบ่งชี้ ตอ้ งสามารถนาไปวัดผลการปฏิบตั ิงานได้
จริ ง ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากตัวชี้ วดั อื่น และใช้วิเคราะห์
วิเคราะห์ความหมายทางสถิติได้
A (Attainable)/ (Achievable)คือ บรรลุผลสามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ องค์กรไม่ควรใช้
ตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานหลักขององค์กรได้โดยตรง
R (Realistic) คือมีความสมจริ ง ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานหลักควรมีความเหมาะสมกับ
องค์กรและไม่ใช้ตน้ ทุนการวัดที่สูงเกินไป
T (Time Bound) คืออยูภ่ ายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม สามารถใช้วดั ผลการปฏิบตั ิงานได้
ภายในเวลาที่กาหนด ควรปรับปรุ งตัวบ่งชี้ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
จากการศึกษาลักษณะสาคัญของตัวบ่งชี้ ตามแนวคิดของนักวิชาการ สามารถสรุ ปได้วา่
ตัวบ่งชี้ที่ดีมีลกั ษณะ 4 ประการดังนี้
1.ตัวบ่งชี้ เป็ นการนาเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกันกาหนดเป็ นตัวเลขได้หรื ออยู่ใน
รู ปเชิงปริ มาณมิใช่เป็ นข้อความบรรยายเท่านั้น มีความตรงเชิงโครงสร้าง(construct validity) มีความ
เป็ นปรนัย (Objectivity) และมีวิธีการคัดเลือกตัวแปร การรวมตัวแปร การกาหนดน้ าหนักของตัว
แปรที่ถูกต้อง
2. ตัวบ่งชี้ ตอ้ งมีความเป็ นกลาง (neutrality) หมายถึง ความไม่ลาเอียงของตัวบ่งชี้ และ
มีความตรง (validity) สามารถวัดในสิ่ งที่ตอ้ งการวัดได้ (Measurable) นาไปวัดผลการปฏิบตั ิงานได้
จริ ง ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วดั อื่น
3. ตัวบ่งชี้ ที่ดีตอ้ งแปลความหมายง่าย (interpretability) ซึ่ งหมายความว่าตัวบ่งชี้ ที่ดีควร
ให้ค่าการวัดที่มีจุดสู งสุ ด และต่าสุ ด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพได้ง่ายมี ความ
ไว (sensitivity) ต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด
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4. ตัวบ่งชี้ที่ดีมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ ขององค์ตวั ชี้ วดั ควร
ประกอบด้วย กรสะท้อนสิ่ งที่อยากวัดให้ชดั เจน ต้องง่ายต่อความเข้าใจของกลุ่มเป้ าหมายและผู้
ประเมิน ต่อการจัดเก็บข้อมูล ค่าของตัวชี้ วดั ควรมีความชัดเจนและแสดงเป็ นตัวเลขที่วดั เพื่อ
สะท้อนผลสาเร็ จของการพัฒนาอย่างชัดเจน

ประโยชน์ ของตัวบ่ งชี้ต่อการศึกษา
Pollate (1990 อ้างถึงในประยูร เจริ ญสุ ข, 2553: 20) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) สรุ ปได้วา่
ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ ทางการศึกษาเมื่อนาไปใช้ในการศึกษาจะมีประโยชน์ในการติดตามผลของ
ระบบการศึ ก ษาและช่ วยตรวจสอบว่าการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นไปในทิ ศทางที่ ต้องการ หรื อพึ ง
ประสงค์หรื อไม่ ซึ่งจะทาให้เข้าใจการทางานของระบบการศึกษาได้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นข้อความ
ที ก าหนดนโยบาย ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที่ พ บในการวางแผน คื อ ขาดความชัด เจนในการก าหนด
วัตถุประสงค์และนโยบายมักจะระบุในลักษณะที่กว้างมากเกินไปการนา ตัวบ่งชี้ มาใช้ในข้อความ
กาหนดนโยบายจะช่วยให้ทราบสิ่ งที่ตอ้ งการตามเป้ าหมายของนโยบายได้ชดั เจนขึ้นนอกจากนี้ แล้ว
ยังสามารถใช้ในการเปรี ยบเทียบการศึกษาระหว่างโรงเรี ยน อาเภอ และจังหวัดภายในประเทศหรื อ
ระหว่างประเทศได้หรื อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การศึกษามีความตรงและความเที่ยงทาให้ประเทศที่มี
ระบบการศึกษาในกลุ่มเดี ยวกันสามารถใช้ขอ้ มูลอภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกันได้ และใช้
ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรื อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในช่วงเวลาช่วง
ใดช่วงหนึ่งได้อย่างถูกต้อง แม่นย่าเปรี ยบเสมือนการศึกษาระยะยาว
การพัฒนาตัวบ่ งชี้
Johnstone (1981) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) สุ วิมล ติรกานันท์ (2545) รัตนะ บัวสนธ์
(2555)ได้เสนอแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยมีข้ นั ตอนในการพัฒนาตัวบ่งชี้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุ ประสงค์ (Statement of Purposes) คื อการกาหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ต้องกาหนดล่วงหน้าว่าจะนาตัวบ่งชี้ ที่พฒั นาขึ้นไปใช้
ประโยชน์ใ นเรื่ องอะไรและอย่างไร วัตถุ ประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ ก ารศึ กษาที่ จะนาไปใช้
ประโยชน์ที่สาคัญมี 3 ประการ คือ การบรรยายสภาพของระบบการศึกษา การแสดงแนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงของระบบการศึ ก ษา และการเปรี ย บเที ย บระบบการศึ ก ษากับ เกณฑ์ รวมทั้ง การ
เปรี ยบเทียบระหว่างระบบการศึกษา การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้ ที่ชดั เจนย่อม
ส่ งผลให้ได้ตวั บ่งชี้การศึกษาที่มีคุณภาพสู ง และเป็ นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
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ขั้นตอนที่ 2 การนิยาม (Definition) ตัวบ่งชี้ การศึกษาสาหรับการนิยามตัวบ่งชี้ การศึกษา
นั้นทาได้ 3 วิธี ได้แก่ การนิ ยามเชิ งทฤษฎี การนิ ยามเชิ งประจักษ์ และการนิ ยามเชิ งปฏิบตั ิการ แต่
ละวิธีมี ความเหมาะสมกับสถานการณ์แตกต่างกันไปสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 การกาหนดตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition การนิ ยามตัวบ่งชี้
โดยใช้การนิยามเชิงทฤษฎี นักวิจยั อาจทาได้ 2 วิธี วิธีแรก เป็ นการใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั เป็ น
พื้นฐานสนับสนุ นทั้งหมด ตั้งแต่ การกาหนดตัวบ่ งชี้ การกาหนดวิธีรวมตัวบ่งชี้ และการกาหนด
น้ า หนัก ตัวบ่ ง ชี้ สรุ ป คื อ นัก วิจ ัย ใช้โ มเดลหรื อสู ตรในการสร้ า งตัวบ่ ง ชี้ ตามที่ มี ผูพ้ ฒ
ั นาไว้แล้ว
ทั้งหมด วิธีการที่สองเป็ นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั เป็ นพื้นฐานสนับสนุ นในการคัดเลือก
ตัวบ่งชี้ และกาหนดวิธีการรวมตัวแปรเท่านั้น ส่ วนในขั้นตอนการกาหนดน้ าหนักตัวบ่งชี้ แต่ละตัว
นักวิจยั ใช้ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญประกอบในการตัดสิ นใจโดยการรวมตัว
แปรจานวนหนึ่ งเข้าด้วยกันโดยวิธีทางเลขคณิ ต ตัวแปรจะถูกเลือกมาตามลาดับความสาคัญและมี
ความสัมพันธ์กนั แล้วกาหนดค่าน้ าหนักให้กบั ตัวแปรแต่ละตัวโดยอาศัยแนวคิดหรื อทฤษฎีที่มีอยู่
และสังเคราะห์ข้ ึนเป็ นตัวบ่งชี้
2.2 การพัฒนาตัวบ่งชี้ การศึกษาโดยใช้นิยามเชิ งปฏิบตั ิ (Pragmatic Definition) เป็ น
นิยามที่ใช้ในกรณี ที่มีการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ ไว้พร้อมแล้ว มี
ฐานข้อ มู ล แล้ว หรื อ มี ก ารสร้ า งตัว แปรประกอบจากฐานข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ และนามาพัฒนาตัว บ่ ง ชี้
การศึ ก ษาโดยก าหนดวิธี ก ารรวมตัวแปรย่อย และก าหนดน้ า หนัก ความส าคัญของตัวแปรย่อ ย
วิธีการกาหนดนิ ยามตัวบ่งชี้ การศึกษาวิธีน้ ี อาศัยการตัดสิ นใจ และประสบการณ์ของนักวิจยั เท่านั้น
นิ ยามเชิ งปฏิบตั ิจึงเป็ นนิ ยามที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับนิ ยามแบบอื่น และไม่ค่อยมีผนู ้ ิยมใช้
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้ นักวิจยั ควรพยายามปรับปรุ งจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร หรื อการใช้กรอบทฤษฎีประกอบกับวิจารณญาณในการเลือกตัวแปรและกาหนดนิยาม
2.3 การพัฒนาตัวบ่งชี้ การศึกษาโดยใช้นิยามเชิ งประจักษ์ (Empirical Definition) เป็ น
นิ ย ามที่ มี ล ัก ษณะใกล้ เ คี ย งกับ นิ ย ามเชิ ง ทฤษฎี เ พราะเป็ นนิ ย ามที่ นั ก วิ จ ัย ก าหนดว่ า ตัว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และกาหนดรู ปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตวั บ่งชี้ โดยมี ทฤษฎี
เอกสารวิชาการ หรื องานวิจยั เป็ นพื้นฐาน แต่การกาหนดน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่จะนามา
รวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชี้ การศึกษานั้นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎี โดยตรง แต่อาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ การนิ ยามแบบนี้ มีความเหมาะสม และเป็ นที่นิยมใช้กนั อยู่มาจนถึ งทุกวันนี้ ใน
จานวนวิธีการกาหนดนิ ยามตัวบ่งชี้ การศึกษาทั้ง 3 วิธีที่กล่าวข้างต้นนั้น วิธีการนิยามเชิ งประจักษ์
เป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั มากที่สุด (Johnstone, 1981) สาหรับสิ่ งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการกาหนดนิ ยามเชิ ง
ประจักษ์น้ นั นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551) ระบุว่การกาหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยนั้นในความเป็ นจริ ง
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มิใช่ การกาหนดนิ ยามจากการศึกษาเอกสารและทฤษฎี แต่เป็ นการดาเนินการวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลเชิ ง
ประจักษ์ และเมื่อเปรี ยบเทียบวิธีการกาหนดนิ ยามเชิ งประจักษ์ซ่ ึ งต้องใช้การวิจยั ในการนิ ยาม กับ
การวิจยั ที่ มีการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ น หรื อลิ สเรล (linear structural
relationship model or LISREL model) จะเห็นได้วา่ มีการสอดคล้องกัน เนื่ องจากการกาหนดนิ ยาม
เชิงประจักษ์ ของตัวบ่งชี้การศึกษามีงานสาคัญสองส่ วน ส่ วนแรก เป็ นการกาหนดโมเดลโครงสร้าง
ความสัมพันธ์วา่ ตัวบ่งชี้ การศึกษาประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไรบ้าง และอย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็ น
พื้นฐานรองรั บ โมเดลที่ ได้เป็ น โมเดลลิ สเรลแบบโมเดลการวัด (measurement model)ที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่ งเป็ นตัวแปรแฝง (latent variables) งานส่ วนที่สอง คือการ
กาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรย่อย จากข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์
โมเดลลิ สเรลนัน่ เอง กล่าวคือ นักวิจยั ต้องรวบรวมข้อมูลได้แก่ตวั แปรย่อย ทั้งหลายตามโมเดลที่
พัฒนาขึ้ น แล้วนามาวิเคราะห์ ใ ห้ได้ค่าน้ า หนักตัวแปรย่อยที่ จะใช้ในการสร้ างตัวบ่ง ชี้ การศึ กษา
วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งสารวจ (exploratory factor analysis) ใช้เมื่อนักวิจยั มีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบ
หลวมๆ ส่ วนที่สอง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (confirmatory factor analysis) ใช้เมื่อ
นักวิจยั มีทฤษฎี รองรับโมเดลแบบหนักแน่ นเข้มแข็ง และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดล
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฏีกบั ข้อมูล เมื่อพบว่าโมเดลมีความตรง จึง
นาสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรย่อยมาสร้างตัว
แปรแฝงต่อไป
สรุ ปได้ว่าในการพัฒนาตัวบ่งชี้ มี 3 วิธีคือการกาหนดตัวบ่งชี้ โดยใช้นิยามเชิ งทฤษฎี
(Theoretical definition) การพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบตั ิ (Pragmatic Definition)
และการพัฒนาตัวบ่งชี้ การศึกษาโดยใช้นิยามเชิ งประจักษ์ (Empirical Definition) สาหรับในการ
วิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้วธิ ี การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition)
ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกตัวแปรองค์ ประกอบ (select the component variable) การ
คัดเลือกตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบของสิ่ งที่จะศึกษา ซึ่ งได้จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หรื อการลงความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถระบุคุณลักษณะของสิ่ งที่จะศึกษา
ได้อย่างชัดเจนโดยการนาตัวแปรสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ ตอ้ งการศึ กษาทั้งหมดมารวมกันเพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาตัวแปรที่จะสร้างเป็ นตัวบ่งชี้ ในขั้นตอนนี้ เริ่ มจากการจัดกลุ่มตัวแปรที่พิจารณา
แล้ว ว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ สภาพการณ์ ที่ ต้อ งศึ ก ษาโดยระบุ ล ัก ษณะของตัว แปรองค์ป ระกอบ
(component variable) ให้ครอบคลุมกับสภาพที่ตอ้ งการศึกษาอย่างละเอียดและชัดเจน โดยอาศัยจาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสารทฤษฎี หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญร่ วมกันพิจารณาตัวแปรที่จะสร้ างเป็ นตัวบ่งชี้ ซึ่ ง
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แนวคิดในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการรวมตัวแปร (determine the method of combination) มี2 วิธี คือ
การรวมเชิงบวก (additive) และการรวมแบบทวีคูณ (multiplicative) ซึ่ งการรวมทั้ง 2 วิธีมีขอ้ ตกลง
เบื้องต้นแตกต่างกัน ดังนี้
3.1 การรวมเชิ ง บวก (additive) มี ข ้อ ตกลงเบื้ องต้น คื อ ตัว แปรตัวหนึ่ ง สามารถ
สับเปลี่ยนหรื อทดแทนกันได้กบั ตัวแปรตัวอื่น ไม่ว่าตัวแปรนั้นจะมีค่าต่ าหรื อมีค่าสู ง ซึ่ งทาให้ค่า
ของตัวบ่งชี้ ไม่เปลี่ ยนไปในองค์ประกอบสองตัวแปร การรวมตัวแปรองค์ประกอบด้วยวิธีการนี้
มักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบระบบตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ซึ่ งค่าของตัวบ่งชี้ ที่ได้จากสมการ
จะนาเสนอในรู ปของสมการตามวิธีการรวมตัวแปรดังนี้ (component variable)
3.1.1 การสังเคราะห์ตวั แปรด้วยการหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิ ต (arithmetic mean)
ขององค์ประกอบเป็ นวิธีการรวมตัวแปรโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญกาหนดน้ าหนักของตัวแปรโดยทัว่ ไปจะ
กาหนดให้น้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวทั้งเท่ากันและไม่เท่ากันซึ่ งอาจจะได้จากการใช้แบบสอบถาม ใช้
เทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม
3.1.2 การสังเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วนามาจัดกลุ่มตัวแปรโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เป็ นวิธีการที่ใช้ค่าคะแนน
มาตรฐานและการให้น้ าหนักก่อนที่จะนามาบวกกันเพื่อได้ค่าสุ ดท้ายของตัวบ่งชี้ รวมการสร้างด้วย
วิธีการนี้จะได้ตวั บ่งชี้ที่มีความแม่นยาในการวัดมาก
สรุ ปได้วา่ ในการรวมตัวแปรเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาเป็ นตัวบ่งชี้โดยทัว่ ไปมี 2 วิธี คือ การ
รวมกันเชิ งบวก และการรวมกันแบบทวีคูณ ซึ่ งการรวมกันเชิ งบวกนั้น ความสาคัญของตัวแปรแต่
ละตัวสามารถทดแทนกันได้และมักใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อเปรี ยบเทียบระบบที่จะศึกษาตั้งแต่
2 ระบบขึ้นไปว่ามีความแตกต่างกันกี่ หน่ วยในเรื่ องที่ศึกษา และการรวมตัวแปรเชิ งบวกด้วยการ
สังเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลเชิ งประจักษ์แล้วนามาจัดกลุ่มตัวแปรโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ เช่ น
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เป็ นวิธีการที่ใช้ค่าคะแนนมาตรฐานและการให้น้ าหนัก
ก่อนที่ จะนามาบวกกันเพื่อได้ค่าสุ ดท้ายของตัวบ่งชี้ รวม การสร้ างด้วยวิธีการนี้ จะได้ตวั บ่งชี้ ที่มี
ความแม่นยาในการวัดมาก
3.2 การกาหนดน้ าหนักของตัวแปร (define the weights to be applied to each
variable) การกาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปร สามารถทาได้ 2 วิธี คื อ กาหนดน้ าหนัก
ความสาคัญของตัวแปรให้เท่ากัน (Equal weight) และและกาหนดให้แตกต่างกัน (Differential
weight) สาหรับการกาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรให้ต่างกันนั้น อาจใช้การพิจารณาตัดสิ น
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert judgment) วิธีวดั ความสาคัญของตัวแปรโดยพิจารณาจากเวลา (Time taken)
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หรื อค่าใช้จ่าย (Cost) ของกระบวนการกระทากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้น หรื อวิธีการใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) ด้วยวิธีการทางสถิติก็ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 การตัดสิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ( Expert judgment ) เป็ นการพิจารณาลงความเห็น
ของผูเ้ ชี่ ย วชาญกับ สิ่ ง ที่ ตอ้ งการศึ ก ษา โดยสมาชิ ก แต่ ละคนจะเสนอค่าน้ าหนัก ของตัวแปรแล้ว
พิจารณาหาข้อยุติดว้ ยการใช้ค่าเฉลี่ยหรื อด้วยการอภิปรายลงความเห็นหรื ออาจจะใช้แบบสอบถาม
เพื่อหาร้อยละที่ผตู ้ อบเห็นด้วยกับความสาคัญของตัวแปรที่ร่วมอยูใ่ นองค์ประกอบ หรื ออาจใช้อาจ
ใช้วิธี การที่เป็ นระบบมากขึ้ น โดยการใช้เเทคนิ คเดลฟาย (Delphi) เพื่อสารวจหาฉันทามติจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยไม่ตอ้ งเผชิ ญหน้า โดยใช้การสัมภาษณ์ และสอบถามความคิดเห็ นจนได้คาตอบที่
ชัดเจนสอดคล้องกันแล้วจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้หาค่าน้ าหนักของตัวแปรองค์ประกอบ
3.2.2 การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) เพื่อกาหนดค่าน้ าหนักเป็ นการใช้
วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ก าหนดน้ า หนัก ของตัว แปร เช่ น การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
3.3 การวัดความสาคัญของตัวแปร (Measurement effort required) โดยพิจารณาจาก
เวลา (Time taken) หรื อค่าใช้จ่าย (Cost) ของการกระทากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร คือ ตัว
เวลา ค่าใช้จ่ายของการกระทากิจกรรมบางอย่างสาหรับตัวแปรหนึ่ งมากกว่าอีกตัวแปรหนึ่ง ตัวแปร
นัน่ ควรมี การกาหนดน้ าหนักมากกว่าหรื อน้อยกว่าอีกตัวแปรหนึ่ ง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั บริ บทของสิ่ งที่
ศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลใน
กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ การศึ กษาคือการดาเนิ นการวัดตัวแปรย่อย ได้แก่ การสร้ างเครื่ องมือ
สาหรับวัดการทดลองใช้และการปรับปรุ งเครื่ องมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ การ
กาหนดกลุ่ มประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง การออกภาคสนามเพื่อใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูล และการ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เป็ นตัวแปรย่อยซึ่ งจะนามารวมเป็ นตัวบ่งชี้การศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การสร้ างตัวบ่งชี้ (Construction) นักวิจยั จะทาการสร้างสเกล (Scaling) ตัว
บ่งชี้ โดยนาตัวแปรย่อยที่ ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็ นตัวบ่งชี้ โดยใช้วิธี
รวมตัวแปรย่อย กาหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยตามที่นิยามตัวบ่งชี้ไว้
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบคุ ณภาพ (Quality Check) ตัวบ่งชี้ ที่พฒั นาขึ้ นโดยการ
ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (reliability) ความเที่ยงตรง (validity) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ความ
เป็ นประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และความเชื่อถือได้ (credibility) ตัว
บ่งชี้ การศึกษาที่มีคุณภาพซึ่ งจะใช้เป็ นสารสนเทศในการบริ หารและการจัดการระบบการศึกษา
ประการแรกตัวบ่งชี้ ก ารศึ กษาควรมี ความทันสมัย ทันเหตุ การณ์ เหมาะสมกับเวลาและสถานที่
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สารสนเทศที่ได้จากตัวบ่งชี้ การศึกษาต้องสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
หรื อสภาพที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตได้ทนั เวลาให้ผบู ้ ริ หารสามารถดาเนิ นการแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที
ประการที่สอง ตัวบ่งชี้ การศึกษาควรตรงกับความต้องการ หรื อจุดมุ่งหมายของการใช้งาน ตัวบ่งชี้
การศึกษาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการศึกษาไม่ควรจะมีลกั ษณะเป็ นแบบเดียวกับตัว
บ่งชี้การศึกษาที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการบรรยายสภาพของระบบการศึกษา แต่อาจจะมีตวั บ่งชี้ ยอ่ ย
บางตัวเหมือนกันได้ ประการที่สาม ตัวบ่งชี้การศึกษาควรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือ
มีความตรง ความเที่ยง ความเป็ นปรนัย และใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง คุณสมบัติขอ้ นี้ มีความสาคัญมาก และ
ประการสุ ดท้าย ตัวบ่งชี้ การศึกษาควรมีกฎเกณฑ์การวัด (measurement rules) ที่มีความเป็ นกลาง มี
ความเป็ นไป และให้สารสนเทศเชิ งปริ มาณที่ ใช้เปรี ยบเที ยบกันได้ไม่ว่าจะเป็ นการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างจังหวัดระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อการเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ
สรุ ป ผลจากการสั ง เคราะห์ ข้ ัน ตอนในการพัฒนาตัว บ่ ง ชี้ ทางการศึ ก ษามี ข้ ัน ตอนที่
สาคัญๆทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนที่ได้จากการ
สั ง เคราะห์ ม าเป็ นกรอบในการพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ยน
มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดวัตถุ ประสงค์ ขั้นตอนที่ 2 การนิ ยามตัวบ่งชี้
ขั้นตอนที่ 3การคัด เลือกตัวแปรองค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 5 การสร้าง
ตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้
การกาหนดเกณฑ์ ของตัวบ่ งชี้
Good (1973: 220 ) กล่ าวว่าเกณฑ์ คือ สิ่ งที่ ช่วยในการตัดสิ นซึ่ งอาจเป็ นค่า/ตัวเลข/
คุณลักษณะก็ได้ อาจมีหลายระดับก็ได้ สอดคล้องกับ ศิริชยั กาญจนวาสี ( 2550: 76 ) ที่ได้ให้
ความหมายของเกณฑ์ว่า หมายถึง ระดับหรื อมาตรฐานที่ถือว่าความสาเร็ จของการดาเนิ นงานหรื อ
ผลการดาเนินการ เกณฑ์จึงเป็ นตัวตัดสิ นคุณภาพของการปฏิบตั ิหรื อผลที่ได้รับ เกณฑ์อาจได้มาจาก
มาตรฐานทางวิ ช าชี พ มาตรฐานการกระท า หรื อ ระดับ ความคาดหวัง ที่ พึ ง ประสงค์ ข องกลุ่ ม
ผูเ้ กี่ ยวข้องต่าง ๆ เช่ น มาตรฐานที่กาหนดโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค่านิ ยมของสังคม หรื อความต้องการที่
แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
สรุ ปเกณฑ์หมายถึ ง ระดับมาตรฐานเพื่อใช้เป็ นตัวตัดสิ นคุ ณภาพของการปฏิ บตั ิหรื อ
หรื อผลการดาเนิ นการซึ่ งค่าอาจเป็ นตัวเลขหรื อคุณลักษณะก็ได้ เกณฑ์อาจได้มาจากมาตรฐานทาง
วิช าชี พ มาตรฐานการกระท า มาตรฐานที่ ก าหนดโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ ค่า นิ ยมของสัง คม หรื อความ
ต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ

115
ประเภทของเกณฑ์
สุ วิมล ติรกานันท์ (2545: 64 - 69) ได้กล่าวไว้วา่ การกาหนดเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
ประเด็นโดยมีการกาหนดระดับที่พึงประสงค์ของตัวแปรนั้น ซึ่งเรี ยกระดับที่พึงประสงค์น้ นั ว่าเกณฑ์
ของตัวบ่งชี้มีเกณฑ์ที่นิยมใช้ 2 ลักษณะ คือ
1.เกณฑ์สัมบูรณ์หรื อมาตรฐาน เป็ นการกาหนดระดับที่ควรจะมีควรจะเป็ น หรื อควรจะ
ได้ การกาหนดอาจทาโดยผูจ้ ดั ทาโครงการ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่จะประเมิน มาตรฐานนี้ จะไม่
คงที่ แต่จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และเวลาที่ทาการประเมิน
2. เกณฑ์สัมพัทธ์ ในบางกรณี น้ นั ผูป้ ระเมินไม่สามารถกาหนดเกณฑ์สัมบูรณ์ได้จาเป็ น
ต้องเทียบเคียงจากโครงการหรื อกิจกรรมที่มีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งประสบผลสาเร็ จ และเป็ นที่
ยอมรับกันว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะนามาเปรี ยบเทียบสาหรับวิธีการในการกาหนดเกณฑ์น้ นั อาจ
ทาได้หลายวิธี เช่น การใช้ผเู้ ชี่ยวชาญ การใช้เทคนิคเดลฟาย การเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มในแต่ละ
ช่วงเวลา การใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กนั อยูท่ ว่ั ไป หรื อการพัฒนาตัวชี้วดั ควบคู่กบั การกาหนดมาตรฐาน
ที่คาดหวังในคราวเดียวกัน
อุทุมพร จามรมาน (2544 ) ได้เสนอไว้วา่ เกณฑ์อาจจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ
1. เกณฑ์ตามเนื้ อหาสาระ (Content Criterion ) เป็ นการระบุวา่ มีเนื้ อหาอะไรบ้างที่นิยม
ใช้ในเรื่ องหลักสู ตรว่านักเรี ยนที่จบหลักสู ตรต้องมีความรู้อะไรบ้างแต่ไม่คานึงถึงระดับของความ สามารถ
2. เกณฑ์ตามการปฏิบตั ิ ( Performance Criteria ) เป็ นการระบุวา่ คนสามารถปฏิบตั ิงาน
ดาเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หรื อมีความรู้มากน้อยเพียงใด เท่าไร สาหรับเกณฑ์ตามการปฏิบตั ิ
แยกได้ 4 แบบ คือ 1) เกณฑ์ข้ นั ต่า (Minimum Criterion) เป็ นการระบุวา่ อย่างน้อยที่สุดควรทาอะไร
ได้บา้ ง 2) เกณฑ์ข้ นั สู ง (Maximum Criterion) เป็ นการระบุวา่ อย่างมากควรทาอะไรได้บา้ ง 3) เกณฑ์
มาตรฐาน (Standard Criterion) เป็ นการระบุวา่ ตัวเทียบอยูร่ ะดับที่คนส่ วนใหญ่ยอมรับ เป็ นค่าตรง
กลาง หรื ออยู่ระดับกลาง ไม่สูงหรื อต่ าจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่ งส่ วนใหญ่ได้จากกลุ่มปกติ (Normative
Group) หรื อกลุ่มประชากร หรื อกลุ่มตัวแทนประชากร และ 4) เกณฑ์ตามความคาดหวัง (Expected ,
Predicted Criterion) เป็ นการระบุวา่ คนที่อยูใ่ นข่ายที่ศึกษา ควรจะมีผลงาน ปฏิบตั ิงาน ค่าคะแนน
ในระดับใด เช่น ผูท้ ี่ได้ปริ ญญาเอกควรมีความสามารถมากกว่าผูท้ ี่ได้ปริ ญญาโท และผูท้ ี่ได้ปริ ญญา
โท ควรมีความสามารถมากกว่าผูท้ ี่ได้ปริ ญญาตรี เป็ นต้น เกณฑ์ตามความคาดหวัง อาจเป็ นเกณฑ์
มาตรฐานหรื อเกณฑ์ข้ นั สู งก็ได้
ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2544) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 2 ประเภท คือ
1.เกณฑ์การประเมินในภาพรวม ( Holistic Rubric ) คือ แนวทางการประเมินหรื อการให้คะแนน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของผลงานโดยจะมีคาอธิ บายลักษณะของงานในแต่ละระดับคุณภาพไว้
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อย่างชัดเจนเกณฑ์การประเมินในภาพรวมส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย 3-6 ระดับ เกณฑ์การประเมิน
3 ระดับจะเป็ นที่นิยมใช้กนั มาก เนื่องจากการใช้เกณฑ์ 3 ระดับนั้นจะง่ายต่อการกาหนดรายละเอียด
ซึ่ งจะยึดเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย สู งกว่าค่าเฉลี่ย และต่ากว่าค่าเฉลี่ย นอกจากง่ายต่อการกาหนดค่าแล้ว ยังง่าย
ต่อการตรวจให้คะแนนอีกด้วย เนื่ องจากความแตกต่างระหว่างระดับของเกณฑ์ท้ งั 3 ระดับนั้นจะ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ถา้ ใช้ 5-6 ระดับ ความแตกต่างระหว่างระดับจะต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่ ง
ทาให้ยากต่อการตรวจคะแนน
2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่ วน (Analytic Rubric ) คือ แนวทางการประเมินหรื อ
การให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่ วนประกอบย่อยๆของงาน ซึ่ งแต่ละส่ วนจะต้องกาหนดแนว
ทางการให้คะแนนโดยมีคานิ ยามหรื อคาอธิ บายลักษณะของแต่ละส่ วนประกอบย่อยงานในส่ วน
นั้นๆในแต่ละระดับคุณภาพไว้อย่างชัดเจน
บุญชม ศรี สะอาด (2545: 96 - 97) ได้กล่าวไว้วา่ การกาหนดเกณฑ์การประเมินค่านั้น
สามารถกาหนดได้ 3 วิธี คือ
1. กาหนดโดยใช้วตั ถุประสงค์เป็ นเกณฑ์เป็ นวิธีที่ใช้แนวคิดของไทเลอร์ โดยจะพิจารณา
ว่าสิ่ งที่ถูกประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่
2. กาหนดโดยใช้เทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) เป็ นวิธีการในการที่จะให้ได้มติ
ของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ที่มีความถูกต้องเชื่ อถือได้มากที่สุดวิธีหนึ่ งโดยผูว้ ิจยั จะสร้างแบบสอบถาม
แบบมาตรส่ วนประมาณค่า ส่ งไปยังผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ หลายคน ตอบแสดงความคิดเห็น นา
ผลมาวิเคราะห์แล้วส่ งใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ แจ้งให้ทราบว่าในแต่ละข้อ กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญมีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็ นเป็ นเช่ นไร ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านนั้นตอบเช่ นไร และให้พิจารณาตอบอีกครั้ง ซึ่ งอาจจะตอบ
เหมือนเดิม หรื อเปลี่ยนแปลงจากเดิมก็ได้ ในกรณี ที่ตอบเหมือนเดิมโดยที่มีความเห็นแตกต่างจาก
กลุ่ม จะต้องให้เหตุผลประกอบด้วย ดาเนิ นการเช่นนี้ อีกไม่เกิน 2 รอบ รวมเป็ นไม่เกิน 3รอบ ก็จะ
ได้ความเห็นของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะนามาใช้ประโยชน์ต่อไป
3. กาหนดโดยใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ วิธีการนี้ สามารถดาเนิ นการได้ในหลาย
ลักษณะ และในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การให้แนวทาง ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเกณฑ์ การกาหนด
เกณฑ์ การพิจารณาความเหมาะสมความเที่ยงตรงของเกณฑ์ การนาไปทดลองใช้และปรับปรุ ง ซึ่ ง
อาจใช้ผเู้ ชี่ ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิในเรื่ องที่จะประเมิน และในด้านการวัดและประเมินผล ใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งหรื อหลายขั้นตอน โดยอาจใช้คณะผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิกลุ่มเดียว
หรื อหลายกลุ่ม เช่น ในขั้นกาหนดเกณฑ์ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิกลุ่มหนึ่ ง 15 คน ในขั้นการ
พิจารณาความเหมาะสมความเที่ยงตรงของเกณฑ์ ใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิอีกกลุ่มหนึ่ ง 10
คน อาจใช้วิธีประชุ มผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อใช้วิธีส่งแบบสอบถามหรื อเกณฑ์ใ ห้
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ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตอบให้ความเห็น การใช้เทคนิ คเดลฟายดังที่กล่าวมาแล้ว ก็จดั ได้วา่ เป็ นการใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นวิธีการอีกวิธีหนึ่ง
สรุ ปได้วา่ เกณฑ์ที่สร้างนั้น จะต้องสอดคล้องกับสิ่ งที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน สาหรับการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะกาหนดเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น(analytic) จะมีเกณฑ์
การประเมินหลายเกณฑ์ตามมิติที่กาหนดไว้ โดยแต่ละมิติจะได้รับการประเมินที่เป็ นอิสระต่อกัน
กล่าวคือการได้รับระดับการประเมินในแต่ละมิติไม่ข้ ึนต่อกัน และใช้ผเู้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้ ข้อคิดเห็นและพิจารณาความเหมาะสมความเที่ยงตรงของเกณฑ์
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้มีนกั วิชาการได้อธิ บายการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ดงั นี้
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รั ฐสิ นธุ์ (2548: 464) ศิ ริชัย พงษ์วิชัย (2548: 396) และกัลยา วาณิ ชย์
บัญ ชา (2548: 4) สรุ ปว่ า การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเป็ นเทคนิ ค ที่ จ ะจับ กลุ่ ม ตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุ่มของ factor เดียวกันหรื อเป็ นกระบวนการรวมกลุ่มปั จจัยโดยนาตัวแปรที่
พอจะมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ถูกกาหนดจานวนไว้มารวมอยูใ่ นปั จจัย และพิจารณาว่าตัวแปรทั้ง
ที่มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดี ยวกัน(+) และทิศทางตรงกันข้าม(-) เข้าด้วยกันแบบเชิ งเส้นตรง
(linear combination) จะสร้างตัวแปรใหม่ที่เรี ยกว่า Factor หรื อตัวแปรแทนกลุ่มในการวิเคราะห์
ครั้งหนึ่ งๆ อาจมีหลาย Factor เพราะตัวแปรที่ใส่ เข้าไปอาจถู กจัดไว้ในกลุ่มย่อยๆได้หลายกลุ่ ม
(factor) และตัวแปรตัวหนึ่ งๆอาจถูกจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดๆได้มากกว่า 1 กลุ่มผูว้ ิจยั ต้องแยกให้
ชัดเจนว่าตัวแปรนั้นควรเป็ นสมาชิ กของ factor ใด โดยการหมุนแกน สุ ดท้ายจะได้Factor ที่เป็ น
ตัวแทนกลุ่มที่ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ ( 2548: 467-469) และ กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา (2548: 4) ได้สรุ ป
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบไปในทิศทางเดียวกันไว้ดงั นี้
1. เพื่อลดจานวนตัวแปร นัน่ คือ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั มากจะไปรวมอยูใ่ นปั จจัย
เดียวกัน ซึ่ งหากการรวมเอาตัวแปรมารวมกันเฉยๆเท่ากับเป็ นการให้น้ าหนักตัวแปรเท่าๆกันตัวแปร
ที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะกลื นความสาคัญของตัวแปรที่มีขนาดเล็ก แก้ปัญหาโดยการทาให้ตวั แปรมี
ขนาดเท่าๆกันโดยใช้ factor analysisซึ่งตัวแปรถูกแปลงค่าเป็ นมาตรฐาน (ค่าx=0,ความผันผวน = 1)
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และโดยการพิจารณาถึงน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรแต่ละตัวว่าตัวแปรใดมีความสาคัญต่อกลุ่ม
มากน้อยเพียงใด
2. การวิเคราะห์เพื่อยืนยันมาตรวัด (confirm factor analysis) เนื่องจากต้องการทดสอบ
ว่าในองค์ประกอบหนึ่ ง ๆ ประกอบไปด้วยกี่ ตวั แปรและแต่ละตัวแปรควรมี น้ าหนักเชิ งสัมพัทธ์
เท่าไรสุ ดท้ายจะได้กลุ่มตัวแปรที่เหมาะสมที่จะใช้เป็ นตัววัดในเรื่ องที่ตอ้ งการ
3. ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอย (multicol linearrity) เป็ นการแก้ปัญหาที่ตวั แปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กนั เอง ซึ่ งผูว้ ิจยั ต้องตัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ งออกไป จึงใช้ factor analysis ในการ
รวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยกัน โดยการสร้ างเป็ นตัวแปรใหม่ factor) แล้วนาเอา
ไปเป็ นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป
ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ (2548 :467-471) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542:123) กัลยา วานิชย์บญั ชา
(2548: 5) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.การวิเคราะห์องค์ประกอบ มีประโยชน์ในการลดจานวนตัวแปรหรื อเป็ นการจัดกลุ่ม
ตัวแปรที่ มี ความสัม พันธ์ กนั มากไม่ว่า จะเป็ นในเชิ ง ลบหรื อเชิ งบวกโดยการนาผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบมาสร้ างเป็ นตัวแปรแฝงแล้วนาตัวแปรแฝงนี้ ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทาให้
เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาทาให้ง่ายต่อการอธิ บายความหมายของแต่
ละปัจจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน
2. เพื่อกาหนดน้ าหนักเชิ งสัมพัทธ์ของตัวแปรที่นามาใช้ในการสร้ างมาตรวัดประกอบ
(composite measure) กล่าวคือ การรวมตัวแปรที่นามาสร้างมาตรวัดนั้นซึ่ งผูว้ ิจยั ทราบแล้วว่ามีตวั
แปรอะไรบ้างแต่ไม่ทราบน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัว ซึ่ งหากให้น้ าหนักตัวแปรทุกตัวเท่าๆกันจะ
ทาให้ตวั แปรที่มีขนาดใหญ่กว่ากลืนความสาคัญของตัวแปรเล็ก ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาดังกล่าว
ต้องทาตัวแปรให้มีขนาดเท่ากัน เช่น Z-score หรื อ T-score) ซึ่ งการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยจะ
ทาให้สามารถกาหนดน้ าหนักในแต่ละปั จจัย และน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่มีต่อปั จจัย(factor
loading)
3.ใช้ก ารวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเป็ นเครื่ องมื อในการทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ย วกับ การ
ทดลองและการยืนยันความถูกต้องของมาตรวัด
4. เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบแผนของการรวมกลุ่มตัวแปรและการให้น้ าหนักของ
ตัวแปรที่นามาสร้างมาตรวัด ( confirmatory factor analysis)
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สาหรับในการวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดย กาหนด
ใช้แนวทางการคัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบ โดยอาศัยจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี รวมทั้ง
ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญร่ วมกันพิจารณาตัวแปรที่จะสร้างเป็ นตัวบ่งชี้ ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วนามาจัด
กลุ่มตัวแปรโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่
ใช้ค่าคะแนนมาตรฐานและการให้น้ าหนัก เพื่อได้ค่าสุ ดท้ายของตัวบ่งชี้รวม การสร้างด้วยวิธีการนี้
จะได้ตวั บ่งชี้ ที่มีความแม่นยาในการวัดมาก และมีความเหมาะสมกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการ
เรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนาตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
อานุภาพ ธงภักดี (2543) ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ มีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่ มบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏและกลุ่ ม
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันราชภัฏ โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างโมเดลและ
ตรวจสอบโมเดลโครงสร้ า งคุ ณภาพการศึก ษาของคณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ จากการ
พิจารณาโดยกลุ่มบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏและกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันราชภัฏ 2)
เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราช
ภัฏกับข้อมูลจากกลุ่มบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏและกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันราชภัฏ
และ 3) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมคุ ณภาพการศึ กษาของคณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏจากการ
พิจารณาโดยกลุ่มบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏและกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันราชภัฏ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันราช
ภัฏ จานวน 179 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏ จานวน 347 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน และการวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยใช้โปรแกรม LISREL for Windows 8.12 ผลการวิจยั สรุ ปได้
ดังนี้ 1. โมเดลคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏจากข้อมูลของกลุ่มบุคลากร
ภายในสถาบันราชภัฏ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ทั้ง 14 องค์ประกอบ มีค่าเป็ นบวกโดยมีขนาดตั้งแต่ 0.56-0.89 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกค่า โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญได้ดงั นี้ แหล่ งทรั พยากรการเรี ยนรู ้ อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม กิจการนักศึกษา การวิจยั การเงินงบประมาณ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
อาจารย์ การบริ หารและการจัดการ การจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตร ปรั ชญา พันธกิ จและ
วัตถุประสงค์ของคณะ การสนับสนุ นจากศิษย์เก่าและชุ มชน นักศึกษา และการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
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นักศึกษา ตามลาดับ 2.โมเดลคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏจากข้อมูลของ
กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบทั้ง 14 องค์ประกอบมีค่าเป็ นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.27-0.92 และมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าโดยเรี ยงลาดับความสาคัญได้ดงั นี้ แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ กิจการนักศึกษา
การเงินงบประมาณ การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริ หาร
และการจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การสนับสนุ นจากศิษย์เก่าและชุ มชน นักศึกษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้นก้ ศึกษา หลักสู ตร อาจารย์ และปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะ
ตามลาดับ 3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล พบว่า รู ปแบบของโมเดลทั้งสองกลุ่มมี
ความไม่แปรเปลี่ ยนระหว่างกลุ่ม นัน่ คือโครงสร้างของโมเดลทั้งสองโมเดลที่สร้ างขึ้นไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของความ
คลาดเคลื่อน พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างโมเดลของทั้งสองกลุ่ม 4. โมเดลคุณภาพการศึกษา
ของคณะครุ ศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏจากข้อมูลของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง
14องค์ป ระกอบมี ค่า เป็ นบวก โดยมี ข นาดตั้ง แต่ 0.38-0.93 และมีน ัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ
.01 ทุกค่า โดยเรี ยงลาดับความสาคัญได้ดงั นี้ ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ กิจการนักศึกษา อาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม การจัดการเรี ย นการสอน การเงิ นงบประมาณ การวิจยั ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ การบริ หารและการจัดการ การสนับสนุ นจากศิษย์เก่าและชุ มชน นักศึกษา การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้นกั ศึ กษา อาจารย์ หลักสู ตร และ ปรัชญา พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของคณะ
ตามลาดับ
เกียรติสุดา ศรี สุข ( 2545) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาตัวชี้ วดั ในการประเมินคุณภาพ
การจัดการ ศึกษาหลักสู ตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา: การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจาลอง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 4 ประการคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนา
ตัวชี้ วดั ในการประเมิ นคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษาหลักสู ตรมหาบัณฑิ ตทางการศึ ก ษา 2) เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ในกระบวนการตรวจวัดของตัวชี้ วดั ที่
พัฒนาได้ 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแบบจาลองการวัดในการประเมินคุณภาพการจัด
การศึ กษา หลักสู ตรมหาบัณฑิ ตทางการศึ กษากับข้อมูลเชิ งประจักษ์ 4) เพื่อทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของแบบจาลองการวัด ในการประเมินคุ ณภาพการจัดการศึกษาหลักสู ตรมหาบัณฑิ ต
ทางการศึกษา ระหว่างกลุ่มผูส้ อนกับกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมีวิธีการดาเนิ นการเป็ น 2 ขั้นตอน
คื อ ขั้นตอนที่ 1 การสร้ างตัวชี้ วดั โดยการศึ กษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องแล้วนาผล
การศึกษามาสังเคราะห์ เป็ นภาพรวมของการจัดการศึกษา หลักสู ตรมหาบัณฑิ ตทางการศึกษา
พร้อมทั้งสังเคราะห์ตวั ชี้วดั ในการประเมินคุณภาพได้ 9 องค์ประกอบ 88 ตัวชี้วดั คือ องค์ประกอบที่
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เกี่ยวข้องกับอาจารย์มี 14 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา/มหาบัณฑิตมี 13 ตัวชี้ วดั
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร มี 5 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารหลักสู ตร
มี 21 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนการสอน มี 10 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่
เกี่ ย วข้องกับทรั พ ยากรที่ เอื้ อต่ อการเรี ย นการสอนมี 10 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับ
งบประมาณ มี 6 ตัวชี้ วดั และองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั มี 4 ตัวชี้ วดั ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวชี้ วดั มีวิธีการ 3 ขั้น ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อ หาและความครอบคลุ ม ในองค์ ป ระกอบที่ ต้อ งการวัด โดยน าตัว ชี้ วัด ทั้ง หมดมาสร้ า ง
แบบสอบถามชุ ดที่ 1ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและความครอบคลุ มใน
องค์ประกอบที่ตอ้ งการวัด ทาให้ได้ตวั ชี้ วดั 65 ตัวชี้ วดั ต่อมาจึงได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
โครงสร้างและความเหมาะสม โดยการนาตัวชี้ วดั ทั้ง 65 ตัวชี้ วดั มาสร้างเป็ นแบบสอบถามชุ ดที่ 2
นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูส้ อนและกลุ่มผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก จานวน 1,081 คน นาข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์ เพื่อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง โครงสร้ า ง กาหนดน้ า หนัก ความส าคัญของตัวชี้ วดั
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้ วดั ตรวจสอบแบบจาลองการวัดของการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา หลักสู ตรมหาบัณฑิตทางการศึกษามีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิ งประจักษ์หรื อไม่ และ
ขั้น สุ ด ท้า ยเป็ นการตรวจสอบความเป็ นไปได้ใ นกระบวนการตรวจวัด โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์
องค์ประกอบ( Factor Analysis ) ผลการวิจยั พบว่า ตัวชี้วดั มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการประเมินและมีความเป็ นไปได้ในกระบวนการ
ตรวจวัด ได้องค์ประกอบจานวน 9 องค์ประกอบ 65 ตัวชี้วดั
รัชดาภรณ์ สุ ราเลิศ (2545) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในโรงเรี ยนประถมศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามแนวคิดผูท้ รงคุณวุฒิกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ2) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ รวมการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นตัวบ่งชี้ และด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจานวน 11 คน และกลุ่มครู จากโรงเรี ยนปฏิรูปการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติจานวน
874 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการ
หาค่าสถิ ติพ้ืนฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.30 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน และ
องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่สอง เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการจัดการเรี ยนการ
สอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในโรงเรี ยนประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1. ตัวบ่งชี้ เดี่ยวสาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีจานวนทั้งหมด 79 ตัว ครอบคลุม องค์ประกอบหลัก
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5 ด้าน ได้แก่ 1) บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมประกอบด้วยตัวบ่งชี้ เดี่ยวจานวน 11 ตัว 2) สื่ อการเรี ยน
การสอนประกอบด้วยตัวบ่งชี้ เดี่ยวจานวน 9 ตัว 3) ปั จจัยเบื้องต้นประกอบด้วยตัวบ่งชี้ เดี่ยวจานวน
13 ตัว 4) กระบวนการประกอบด้วยตัวบ่งชี้ เดี่ยวจานวน 35 ตัว และ 5) ผลผลิตประกอบด้วยตัวบ่งชี้
เดี่ยวจานวน 11 ตัว 2. โมเดลโครงสร้างการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาตามแนวคิด ผูท้ รงคุ ณวุฒิ สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และได้ตวั บ่งชี้ รวมการ
จัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญสาหรับ โรงเรี ยนประถมศึกษาเรี ยงลาดับความสาคัญ
ขององค์ประกอบหลัก จากมากไปน้อยคือ ปั จจัย เบื้ องต้น สื่ อการเรี ยนการสอน กระบวนการ
ผลผลิต และบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม 3. ตัวบ่งชี้ รวมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ดังนี้ ตัวบ่งชี้ รวมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ได้แก่ลกั ษณะการจัดชั้นเรี ยน การจัดสรร พื้นที่ช้ นั เรี ยน บรรยากาศการเรี ยนรู ้ ลักษณะสื่ อการเรี ยน
การสอน การใช้สื่ อการ วางแผนกิ จกรรม การเตรี ย มกิ จกรรม บทบาทในกระบวนการเรี ยนรู ้
สั ด ส่ ว นของเวลาที่ ใ ช้ส อน ลัก ษณะกิ จ กรรมที่ ผูส้ อนจัด พฤติ ก รรมของผูส้ อนในการด าเนิ น
กิจกรรม ลักษณะการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของผูเ้ รี ยน พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการร่ วมกิ จกรรม
และการประเมินผล ผลที่คาดหวังในตัวผูเ้ รี ยน
เศรษฐภรณ์ หน่อคา (2548) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ คุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนสองภาษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั คือโรงเรี ยนสองภาษาที่จดั การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การเป็ น
ภาษาอังกฤษ จานวน 101 โรงเรี ยน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งชั้น ประกอบด้วยกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นตัวบ่งชี้ และด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษจานวน 12 คน และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนครู
ไทยในโรงเรี ยนสองภาษาที่ จ ัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
ภาษาอังกฤษจานวน 413 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS 11.5 ในการวิเคราะห์ค่าสถิ ติพ้ืนฐาน และใช้
โปรแกรม LISREL 8.52 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่สองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 77 ตัวแปร
วิลาวัลย์ มาคุม้ (2549) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ มีการดาเนินการวิจยั เป็ น 6 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1
การกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ ของครู โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ทางการศึกษา แนวคิดที่เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ ของครู จากตารา เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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กับการจัดการความรู ้ของครู ในสถานศึกษา นามากาหนดองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ของครู ในสถานศึกษา ตอนที่ 2 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
โดยการนาข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 1 มาสร้างกรอบการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ ยวชาญ นาผลสรุ ปที่ได้จาก
การศึกษาทั้งหมดมากาหนดเป็ นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้
ของครู ตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่ องมือและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการนาข้อมูลที่ได้
จากตอนที่ 1 และ 2 มาพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 10 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
เครื่ องมือ ตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้ น 826 คน ตอนที่ 5 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการจัดทาการตรวจสอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
การจัดการความรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตอนที่ 6 การอภิปราย
ผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะ สรุ ปผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก คือ ด้าน
การจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการ
เก็บความรู ้และด้านการนาความรู ้ไปใช้ 23 องค์ประกอบย่อย 80 ตัวบ่งชี้
กาญจนา บุ ญ ส่ ง( 2551 ) ได้ ท าศึ ก ษาเรื่ องการพัฒ นาตั ว ชี้ วัด บทบาทความเป็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างและพัฒนาตัวชี้วดั บทบาทความเป็ นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี และเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ นตัวชี้ วดั
บทบาทความเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกบั ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ กลุ่ มตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จานวน 261 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS และใช้โปรแกรมLISREL Version 8.72 ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างเชิงเส้น บทบาท
ความเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์
ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 7 องค์ประกอบ คือ การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การ
บริ ก ารวิช าการการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรม การบริ หารจัด การ คุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ต และ
ทรัพยากร เป็ นองค์ประกอบสาคัญของบทบาทความเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเรี ยงลาดับจากมากไป
น้อย คื อ องค์ป ระกอบด้า นคุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ต (0.78) องค์ป ระกอบด้านทรั พ ยากร(0.77)
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องค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการ(0.70) องค์ประกอบด้านการวิจยั (0.64) องค์ประกอบด้านการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม(0.64)องค์ประกอบด้านการบริ การวิชาการ(0.58) และองค์ประกอบด้าน
การเรี ยนการสอน( 0.55) ซึ่ งทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก จะต้องปฏิบตั ิผา่ นตัวแปรที่เป็ นตัวชี้ วดั บทบาท
ความเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 47 ตัวชี้ วดั ประกอบด้วย ตัวชี้ วดั ด้านการเรี ยนการ
สอน 10 ตัวชี้ วดั ด้านการวิจยั 7 ตัวชี้ วดั ด้านการบริ การวิชาการ 6 ตัวชี้ วดั ด้านการทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ตัวชี้ วดั ด้านการบริ หารจัดการ 7 ตัวชี้ วดั ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ตัวชี้ วดั
และด้านทรัพยากร 6 ตัวชี้วดั และผลการทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดลโครงสร้างเชิ งเส้นตัวชี้ วดั
บทบาทความเป็ นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้ค่า
ไค-สแควร์ ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนและค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ไพรัช มณี โชติ ( 2551 ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาตัวชี้ วดั การจัดการศึกษาตามแนว
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ซ่ ึงงานวิจยั นี้ มีความมุ่งหมายของ
การวิจยั เพื่อ พัฒนาตัวชี้ วดั การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีวิธีดาเนินการวิจยั 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการดาเนินงานในเชิงคุณภาพ มีการ
ดาเนินการ 1 ตอน ตอนที่ 1 การสร้างตัวชี้ วดั แบ่งการดาเนิ นงานเป็ น ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับ
การดาเนิ นงานในโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน การนานโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ และเอกสารที่
เป็ นพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดารัสและโครงการตามพระราชดาริ ขั้นที่ 2 กาหนดกรอบการ
พัฒนาตัวชี้ วดั การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริ ได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านคุณลักษณะของครู ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน และด้านการบริ หารจัดการ
ขั้นที่ 3 สังเคราะห์เอกสารที่คดั เลือกมาได้แก่ พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดารัส จานวน 60 องค์
และโครงการตามพระราชดาริ จานวน 8โครงการ ขั้นที่ 4 สร้างตัวชี้ วดั โดยการนาประเด็นที่ได้จาก
การสังเคราะห์ตามกรอบการพัฒนาตัวชี้ วดั มาสร้ างเป็ นตัวชี้ วดั ได้ 5 องค์ประกอบหลัก 14
องค์ประกอบย่อยและ 76 ตัวชี้ วดั ระยะที่ 2 ใช้วิธีดาเนิ นงานในเชิ งปริ มาณ แบ่งการดาเนิ นงานเป็ น
2 ตอน คือ ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คนเพื่อประเมินความตรง
ความชัดเจน และความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง โดยจะ
คัดเลือกตัวชี้ วดั ที่มีค่าดัชนี ต้ งั แต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่าตัวชี้ วดั ทุกตัวชี้ วดั ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ตอนที่ 3 การศึกษาระดับของผลการปฏิบตั ิ พบว่า แต่ละตัวชี้ วดั การจัดการศึกษาตาม
แนวพระราชดาริ ข องสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึ้ น
โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และกองกากับ
การตารวจตระเวนชายแดนที่ 14 สามารถปฏิ บตั ิได้ในระดับมาก( 0.50 – 4.49 ) ทุ กตัวชี้ วดั
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พบว่า ตัวชี้ วดั การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 76 ตัวชี้ วดั ได้แก่ 1)
องค์ประกอบด้านหลักสู ตร ได้แก่ มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพภูมิ – สังคม ของ
ท้องถิ่น จานวน 7 ตัวชี้ วดั 2) องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้บูรณการสอดคล้องกับสภาพจริ ง จานวน 3 ตัวชี้ วดั พัฒนาทักษะผูเ้ รี ยน จานวน6 ตัวชี้ วดั
ใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ จานวน 4 ตัวชี้ วดั ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต จานวน 4 ตัวชี้ วดั 3)
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของครู ได้แก่ เป็ นผูม้ ีความรู ้ จานวน 6 ตัวชี้ วดั เป็ นตัวแบบคุณธรรม
จริ ยธรรม จานวน 12 ตัวชี้ วดั 4) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ได้แก่ มีความสุ ขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ จานวน 3 ตัวชี้ วดั มีความรู ้ จานวน 6 ตัวชี้ วดั มีคุณธรรม จานวน 3 ตัวบ่งชี้ และมี
ทักษะในการดารงชีวิต จานวน 6 ตัวชี้ วดั 5) องค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการได้แก่การมีส่วน
ร่ วม จานวน 6 ตัวชี้วดั การพึ่งตนเอง จานวน 6 ตัวชี้วดั และการติดตามประเมินผลจานวน 4 ตัวชี้วดั
ประยูร เจริ ญสุ ข (2553) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาตัวบ่งชี้ งานวิชาการสาหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ งานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์การดาเนินการมีสองระยะ ประกอบด้วย ระยะแรกคือ การพัฒนาตัวบ่งชี้ งาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
วิเคราะห์เอกสารเชิ งทฤษฎี จดั ทากรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ ร่ างตัวบ่งชี้ ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา
ระยะที่สองคือ การทดสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งชี้ งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 395 โรงเรี ยน ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีมีค่าความตรงอยูร่ ะหว่าง
0.67 – 1.00 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .983 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั 1) ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า ได้องค์ประกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจานวน 4 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี้ จานวน 88 ตัวบ่งชี้ ที่เป็ นไปตาม
หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1.1 ตัวบ่งชี้ งานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็ นตัวบ่งชี้ งานวิชาการ อยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็ นตัวบ่งชี้ งานวิชาการ
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนสู งสุ ดคือ การส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ1.3 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็ นตัวบ่งชี้ งาน
วิชาการ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การจัดการให้ครู ใช้วิธีการหลากหลายให้ครู
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พัฒนาตนเอง1.4 การนิเทศภายในพบว่าค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็ นตัวบ่งชี้ งานวิชาการอยูใ่ น
ระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดคือการกาหนดนโยบายการนิ เทศภายในไว้ในแผนปฏิ บตั ิการ
ประจาปี 1.5 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการเป็ นตัวบ่งชี้
งานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อการทบทวนวิสัยทัศน์ภารกิ จ
เป้ าหมายและการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)ผลการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัวบ่งชี้ งานวิชาการสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรากฏว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์(Chi-square = 51.38 df = 42 ค่า P = 0.15 ค่า GFI
= 0.91 ค่า AGFI = 0.94 ค่า RMSEA = 0.024)ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อนันต์ นามทองต้น (2553) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หาร
การจัด การเรี ย นรู ้ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ สั ง เคราะห์
องค์ป ระกอบ และตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะการบริ หารการจัดการเรี ย นรู ้ ข องผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3) เพื่อทดลองใช้ตวั บ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารการ
จัดการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ4) เพื่อประเมินตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หาร
การจัดการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการวิจยั มี 4ขั้นตอนคือ1) การสังเคราะห์
องค์ประกอบและและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการสังเคราะห์สาระจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง 2) การสร้ าง
และตรวจสอบคุ ณภาพขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คเดลฟายโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน21คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ กบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดย
สถานศึกษาจานวน 380 แห่ งและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมLISREL Version
8.730 การทดลองใช้ตวั บ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 24 แห่ง 4) การประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริ หารการจัดการเรี ยนรู้ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 48 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี 4 องค์ ป ระกอบหลัก 16 องค์ ป ระกอบย่ อ ย 92 ตัว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการวางแผนการปฏิบตั ิงานมี 4องค์ประกอบย่อยมีตวั บ่งชี้ 23ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลักด้านการตรวจสอบและประเมินผลมี 4องค์ประกอบย่อยมีตวั บ่งชี 21 ตัวบ่งชี้ และ
องค์ประกอบหลักด้านการการผลการประเมินมาปรับปรุ งงานมี 4 องค์ประกอบย่อย มีตวั บ่งชี้ 21
ตัวบ่งชี้ 2) ผลการสร้ างและตรวจสอบคุ ณภาพขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หาร
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การจัดการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก16องค์ประกอบย่อย
96 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้มีความตรงเชิงโครงสร้าง มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีค่าพิสัย0.21-0.84และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) ผลการทดลองใช้สมรรถนะ
การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การทดลองของโรงเรี ยน2
ลักษณะ(2:12)โรงเรี ยนลักษณะที่ 1 มีผลการทดลองโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากโรงเรี ยนลักษณะ
ที่ 2 มี ผลการทดลองโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับพอใช้ และในการเปรี ย บเที ย บโรงเรี ย น2ลัก ษณะ
(2:12)โดยภาพรวมโรงเรี ยนมีลกั ษณะและสภาพการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ .01 4)ผลการประเมิ น ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการบริ ห ารการจัด การเรี ย นรู้ ข องผู้บ ริ หาร
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน พบว่า 4 องค์ป ระกอบหลัก 16 องค์ป ระกอบย่อ ย 96 ตัว บ่ ง ชี้ มี ค วาม
เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ศราวุธ สุ ตะวงค์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หาร
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและสังเคราะห์เชิ งเนื้ อหาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาระดับมัธยมศึ กษา สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หาร
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมตัวบ่ งชี้ ส มรรถนะการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนากับข้อมูลเชิ งประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาฝ่ ายวิชาการหรื อหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการและครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มสาระวิชา ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 34 ในสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จานวน 69 โรง จานวนทั้งสิ้ น 690 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การตรวจสอบความเหมาะสม ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการหรื อ
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มสาระวิชา ระดับมัธยมศึกษา จากสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนา ที่มีผลการเรี ยนที่เป็ นเลิศโดยมีผลการทดสอบคะแนน O-Net อันดับ 1-10
ระดับประเทศ ประจาปี 2552 จานวน 10 โรง จานวนทั้งสิ้ น 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการหาสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย
(Means) และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับสอง เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ า งตัวบ่ง ชี้
สมรรถนะการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) การสังเคราะห์เอกสารเชิ งเนื้ อหาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการ
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บริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถาน ศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พบว่า สมรรถนะที่ได้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 14 สมรรถนะ เรี ยงลาดับจากความถี่มาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การมีภาวะผูน้ า การบริ หารจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การ
นิ เทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาตนเอง การทางานเป็ นทีม การสื่ อสารและจูงใจ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสู ตร การมี
วิสัยทัศน์ การมีจริ ยธรรม การส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยนและวิจยั ระดับสถานศึกษา 2) ตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ (องค์ประกอบย่อย) จานวนตัวบ่งชี้ ท้ งั สิ้ น 97 ตัวบ่งชี้ เมื่อแยก
รายสมรรถนะ พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง 0.80 ขึ้นไป และมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการมีภาวะผูน้ า รองลงมา ด้านการมีวิสัยทัศน์ และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คือ ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยใช้ค่า Chi–Square ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน และค่าดัชนี วดั ระดับ
ความกลมกลื นที่ปรั บแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 4) การตรวจสอบความเหมาะสมตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ
การพัฒนา พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการส่ งเสริ ม
การวิจยั ในชั้นเรี ยนและวิจยั ระดับสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ด คือ ด้านการมีภาวะผูน้ า แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมต่อสมรรถนะ
การบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้เป็ นอย่างดี
รัตตินนั ท์ ฏิระวริ ชย์กุล (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาสมรรถนะ และตัวชี้ วดั
สมรรถนะบัณ ฑิ ต สาขาวิช าความผิดปกติ ของการสื่ อ ความหมายมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ1) พัฒนา
สมรรถนะ และตัวชี้วดั สมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย 2)ประเมิน
ความถูกต้อง เหมาะสมความเป็ นไปได้และเป็ นประโยชน์ของสมรรถนะและตัวชี้ วดั สมรรถนะ
บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย และ3) พัฒนาต้นแบบสมรรถนะตัวชี้ วดั และ
แนวทางการประเมิ น สมรรถนะนัก แก้ไ ขได้ยิน หลัก สู ตรวิท ยาศาสตร์ บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาความ
ผิดปกติ ข องการสื่ อความหมาย โดยใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนาที่ มีก ารผสมผสานวิธี ( Mixed
Methodology) ตรวจสอบความสอดคล้องของสมรรถนะ ตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมินด้วยระบบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย บัณฑิ ตที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่ อความหมายเฉพาะวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน และมี
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ประสบการณ์ การทางานระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 และผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างของบัณฑิตที่
ปฏิ บ ตั ิ งานในหน่ วยงานนั้นๆ การศึ กษาครั้ ง นี้ มีข้ นั ตอนสาคัญ 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 พัฒนา
สมรรถนะ ตัวชี้วดั สมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย ขั้นที่ 2 ประเมิน
ความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของสมรรถนะและตัวชี้ วดั ขั้นที่ 3 พัฒนา
ต้นแบบสมรรถนะ ตัวชี้ วดั และแนวทางการประเมินสมรรถนะนักแก้ไขการได้ยินหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิ ต สาขาความผิดปกติ ของการสื่ อความหมาย ผลการศึ กษาพบว่า สมรรถนะบัณฑิ ต
สามารถจาแนกได้เป็ น สององค์ประกอบ องค์ประกอบแรกได้แก่ สมรรถนะหลักมี 6 องค์ประกอบ
ย่อย และมีตวั ชี้วดั 68 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่สองคือ สมรรถนะวิชาชี พ มี 4 องค์ประกอบย่อย และ
มีตวั ชี้วดั 144 ตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะตัวชี้ วดั ด้านความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็ นไป
ได้ และเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับ ดีมาก สามารถนามากาหนดเป็ นสมรรถนะตัวชี้ บณ
ั ฑิตหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่ อความหมายวิชาเอกแก้ไขการได้ยนิ
ปาจรี ย ์ รัตนานุ สนธิ์ (2556) ได้ทาวิจยั พัฒนาตัวบ่งชี้ คุณลักษณะความเป็ นพลโลกของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โดยได้กาหนดวัตถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมเดลตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ
ความเป็ นพลโลกของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้
คุ ณลัก ษณะความเป็ นพลโลกของนัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาที่ ผูว้ ิจ ัย ได้พ ฒ
ั นาขึ้ น กับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ 3) ทดสอบความไม่แปรเปลี่ ยนของตัวบ่งชี้ คุณลักษณะความเป็ นพลโลกของนักเรี ยน
ระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษา
400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ
เชิ งบรรยายและสถิติเชิ งอ้างอิง ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ คุณลักษณะความเป็ นพลโลกของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษามีท้ งั หมด 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
ประพฤติตน (3 ตัวบ่งชี้) คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การปรับตัวตามความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (3 ตัวบ่งชี้ ) คือ ความสามารถ
ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ยอมรับแนวคิดที่แตกต่างทางการเมือง เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ องค์ประกอบ
ด้านการลงมือปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ (3 ตัวบ่งชี้) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ส่ งเสริ ม
สันติภาพและความเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่ วมทางการเมืองในระดับต่างๆ องค์ประกอบด้านการ
ตระหนักถึงสถานการณ์ของทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และสาธารณสุ ข (3 ตัวบ่งชี้ ) คือ การใช้
ทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ตระหนักและมี ส่วนร่ วมในปั ญหาของสิ่ งแวดล้อม
ตระหนักถึงความสาคัญในสาธารณสุ ขพื้นฐาน 2) โมเดลตัวบ่งชี้ คุณลักษณะความเป็ นพลโลกของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ 3) เมื่อนาโมเดลตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ
ความเป็ นพลโลกของนักเรี ยนมัธยมศึกษาไปใช้วดั กลุ่มนักเรี ยนระหว่างมัธยมศึกษาตอนต้น และ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่ามีความไม่แปรเปลี่ยนของรู ปแบบโมเดล แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่า
น้ าหนักของตัวบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบ และค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก
หมายความว่าโมเดลสามารถวัดความเป็ นพลโลกได้ท้ งั สองระดับ แต่วา่ แต่ละปั จจัยจะมีความสาคัญ
ต่างกัน
ลัดดาวัลย์ สื บจิต (2557) ได้วิจยั พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาตัว
บ่งชี้ สมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ ที่สร้ างและพัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
600 คน ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปผลการวิจยั
พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ จานวน 53 ตัวบ่งชี้ คือ 1) องค์ประกอบหลักด้านการ
ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จานวน 20 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบหลักด้านภาวะผูน้ าและการ
บริ หารจัดการ จานวน 21 ตัวบ่งชี้ และ3) องค์ประกอบหลักด้านประสิ ทธิ ผลส่ วนบุคคล จานวน 12
ตัวบ่งชี้ ผลการทดสอบความสอดคล้องของ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ สมรรถนะครู
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์(Chi-square = 73.58,ค่า df = 39 , ค่า P = 0.07, ค่า GFI = 0.98, ค่า
AGFI = 0.96, ค่า RMSEA=0.04)
กัลยารัตน์ เมธี วีรวงศ์ (2558) ได้ทาวิจยั พัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนโดย
กาหนดวัตถุ ประสงค์การวิจยั เพื่อ1)สร้ า งและพัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน สากล และ
3) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดาเนิน
การวิจยั โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์ กาหนดเป็ นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
จัดสนทนากลุ่มผูท้ รง คุณวุฒิ 11 คน พิจารณาถึงความครบถ้วน ความสมบูรณ์รวมทั้งให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลโดยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
และครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบการ
พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) จานวน 650 คน วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรม
SPSS และใช้โปรแกรมLISREL version 8.54 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน และการวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อทดสอบความสอดสอดคล้องของโมเดลภาวะผูน้ าของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ผลการวิจยั พบว่า ตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 68 ตัวบ่งชี้ จาก 3 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะของครู มี 3 องค์ประกอบย่อย 22 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบหลักด้าน
พฤติกรรมของครู มี 5 องค์ประกอบย่อย 27 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบหลักด้านความเป็ นผูน้ าของครู
มี 3 องค์ประกอบย่อย 19 ตัวบ่งชี้ ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (Chi-Square = 10.07, df = 15, P-value = 0.815, GFI = 0.997, AGFI = 0.988,RMSEA =
0.000, RMR = 0.00180) ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่าตัวบ่งชี้ ภาวะผูน้ าของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
สามารถจาแนกกลุ่มครู ที่มีภาวะผูน้ าสู งจากกลุ่มครู ที่มีภาวะผูน้ าต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01ผลการวิเคราะห์องค์ประองค์เชิงยืนยันอันดับที่สอง องค์ประกอบทั้ง 8 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานอยูใ่ นช่วง 0.586-0.945 และ (4) การพัฒนารู ปแบบและคู่มือการวัด ควรเพิ่มเติมในเรื่ อง
ของคุณลักษณะสาคัญ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
อัจศรา ประเสริ ฐสิ น (2558) ได้ทาวิจยั การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ประการ ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 2) ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา 3) ตรวจสอบโมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 4) พัฒนารู ปแบบและคู่มือการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ออกแบบการวิจยั แบบผสานวิธี เก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจยั เชิ งคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ กบั กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ นครู จากโรงเรี ยนใน 3 สังกัด และ
อาจารย์มหาวิทยาลัย รวม 7 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา สาหรับการวิจยั เชิง
ปริ มาณกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 750คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการจาเป็ น เพื่อแสดงระดับ
ของความต้องการจาเป็ นด้านต่างๆ โดยใช้ค่าดัชนี PNImodified และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ 18 ตัวของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เป็ น
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศ แต่ควรมีการปรับเพิ่มในบางประการ และควรมี
แนวทางคู่มือการดาเนิ นการให้กบั ครู และนักเรี ยนชัดเจนมากขึ้น 2) ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านใฝ่ เรี ยนรู้ ซึ่ งมีค วามต้อ งการจาเป็ น
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มากที่ สุ ด (PNImodified=0.292) รองลงมาคื อ ด้า นอยู่อ ย่า งพอเพี ย ง (PNImodified=0.261)
และด้า นมุ่ง มัน่ ในการทางาน (PNImodified=0.253) (3) โมเดลการวัด คุ ณ ลัก ษณะอัน พึง
ประสงค์ 8 ประการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ค่าไคส แควร์ =113.44, df=94, p=0.084 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่หนึ่ง
18 ตัวแปรย่อย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.578-0.998
ทิพอนงค์ กุลเกตุ (2559: บทคัดย่อ)ได้ทาวิจยั การพัฒนาสรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพ ด้านธุ รกิจค้าปลีกการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสมรรถนะ
2) พัฒนาตัวบ่งชี้ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบ และ 4) ประเมินประสิ ทธิ ภาพ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูส้ อน
สาขาธุ รกิ จค้าปลี ก จานวน 157 คน ตอบ แบบสอบถามในรอบที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบ
เชิงสารวจ และเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 จากผูส้ อน จา นวน 456 คนเพื่อวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชี พด้านธุ รกิ จค้าปลีก จาแนกเป็ น 2
ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก “สอนเป็ น” มี 6 สมรรถนะย่อย 17 ตัวบ่งชี้ และ 2) สมรรถนะวิชาชีพ
“เด่นขาย” มี 5 สมรรถนะย่อย 13 ตัวบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพของสมรรถนะหลัก ด้านความเหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ( =4.43, S.D.=0.14) โดย สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก
สรุ ป
จากการที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาคือ 1) หลักการ เจตนารมณ์ของโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล 2)
สมรรถนะครู 3) สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ 4) การพัฒนาสมรรถนะ 5) กรอบแนวคิ ดและการจัด
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 6) แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนในประเทศที่
เป็ นมาตรฐานสากล 7) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรี ยนรู้ 8) คุณลักษณะและศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล 9) แนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี้ 10) แนวคิดการประเมินสมรรถนะ และตัวบ่งชี้
สมรรถนะตามกรอบการประเมิน 4 ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
1. หลักการเจตนารมณ์ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ของสานักบริ หารงาน การมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (World- class standard school) คือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World
Citizen) ได้แก่ 1) เป็ นเลิศวิชาการ (Smart) คือ มีความรู ้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
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เทคโนโลยี รอบรู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ )สามารถแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 2) สื่ อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา(Communicator) 3) ล้ าหน้าทางความคิด (Thinker)
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovator) 5) ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)
และการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนสาระเพิ่มเติม
ความเป็ นสากลโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) มี 3 สาระ ประกอบด้วย
1) IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 2) IS 2การสื่ อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) และ3) IS 3- การนาองค์ความรู้ไป
ใช้บริ การสังคม (Social Service Activity) โดยมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ บันได 5 ขั้นเพื่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน (Five steps for student development) สู่ มาตรฐานสากลที่ ใ ช้ตวั ย่อว่า QSCCSในการจัด
การเรี ยนรู้
2. การศึกษาและสังเคราะห์ สมรรถนะครู และสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนามาเป็ น
กรอบในการพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) จานวน 5สมรรถนะ
ได้แก่ 1) สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ 2) สมรรถนะจริ ยธรรม จรรณยาบรรณและค่านิ ยม 3) สม
รถนะการสื่ อสาร 4) สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน และ 5) สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนา
การศึกษา สมรรถนะประจาสายงาน (Functional competency) จานวน 7สมรรถนะได้แก่ 1) การ
ออกแบบหลักสู ตร 2) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 3 ) การประเมินผูเ้ รี ยน 4 ) การใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีใ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ 5) การพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการ
เรี ยนรู้ 6) การทางานเป็ นทีม และ 7) ะสังคมและ วัฒนธรรม และสมรรถนะย่อยของสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ มีจานวน 25 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การรู ้ เรื่ องหลักสู ตร2) การออกแบบการเรี ยนรู้
3) การพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ 4)ความรู ้ในเนื้ อหา และความรู้
เรื่ องการเรี ยนการสอน5) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล 6) การรู้รูปแบบการ
เรี ยนรู้หรื อวิธีการเรี ยนที่ดีที่สุดของผูเ้ รี ยน 7) การวัดและประเมินผล 8) ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง 9) การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา 10) ความรู ้ ถึงความตระหนักต่อโลก 11)
ความตระหนัก ตระหนักรู ้ต่อสภาพแวดล้อม 12) ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 13)
ทักษะการจัดการตนเอง การะสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 14) ทักษะการบริ หารและการจัดการ /
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ15) การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ 16) พัฒนาวิชาชีพ
17) การบริ การทางวิชาชีพและชุ มชน 18) ทักษะชี วิต 19) ทักษะการสื่ อสาร 20) ทักษะทาง
นวัตกรรม และการเป็ นผู้ ประกอบการ 21) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกันกับเพื่อน (Colearning) 22) เทคนิควิธีสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ 23) ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 24)
ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิด 25) ทักษะอาชีพ
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การพัฒนาสมรรถนะและ การพัฒนาตัวบ่งชี้ มีกระบวนการในการพัฒนา 7 ขั้นตอนคือ
1) กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล 2) กาหนดรู ปแบบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ 3) ออกแบบสมรรถนะ
(ร่ าง)โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ รายการสมรรถนะ และจัดสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลัก
และ สมรรถนะประจาสายงาน (Functional กาหนดคานิ ยามสมรรถนะ กาหนดกลุ่มของสมรรถนะ
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มความรู ้ (Knowledge-K) กลุ่มทักษะ (Skill-S)
และกลุ่มคุณลักษณะและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 4) รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 5) การนา
ตัวบ่ง ชี้ ที่ ผ่า นตามเกณฑ์ก ารพิจารณามารวบรวมและคัดแยกจัดตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจาสายงานพัฒนา และตามสมรรถนะย่อยจัดทาเป็ น (ร่ าง) สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการ
จัดการเรี ย นรู้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล 6) พิ จารณาตรวจสอบสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะโดยการสัมมนาอ้างอิงผู้ เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) 7) การทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้ า งสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน อันดับที่หนึ่ ง
(Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order
confirmatory factor analysis)
การศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด หลักการ เอกสาร ตารา และงานวิจยั เพื่อนามากาหนด
เป็ นตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สรุ ปได้ดงั นี้
กรอบแนวคิดและการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีท้ งั หมดมี15 องค์ประกอบ คือ 1)
ทักษะความร่ วมมือ (Collaboration) 2) ทักษะการสื่ อสาร (Communication) 3) ทักษะการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ (ICT literacy)4) ทักษะทางสังคมและทักษะทางวัฒนธรรม (Social and/or cultural
skills) 5) ทักษะการเป็ นพลเมือง (Citizenship) 6) ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creativity) 7) ทักษะ
การคิดวิจารญาณ (Critical thinking) 8) ทักษะการสร้ างผลผลิ ต (Develop quality products
/Productivity) 9) การพัฒนาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ (Develop quality products / Productivity) 10)
ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving 11) ทักษะการนาตนเอง (Self-direction) 12) ทักษะการ
วางแผน(Planning) 13) การยืดหยุน่ และการปรับตัว (Flexibility and adaptability) 14) ทักษะใน
การเป็ นผูน้ าในการเรี ยนรู้ ทัศนคติของผูเ้ รี ยนและแรงจูงใจในการเรี ยน (Leadership to learn,
Learner attitude and motivative to learn) และ 15) ทักษะความรับผิดชอบ (responsibility)
การจัดการเรี ยนรู้ของประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศีกษาและสังเคราะห์
สรุ ปได้เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ได้แก่ 1) วางแผนและออกแบบการ
สอนตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 2) การโค้ชและให้คาปรึ กษา 3)ใช้สื่อเรี ยนการสอนตาม
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เนื้ อหา 4) มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามตามตัวชี้ วดั และใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 5) จัด
บรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 6) อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ 7) ทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 8 )ทักษะการจัดการ 9 )การสร้างแรงจูงใจ/ใช้วิธี
เชิงบวก 10 )การให้ขอ้ มูลย้อนกลับและเรี ยนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ 11 )ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
12 ) ครู มี ค วามชัดเจนในเนื้ อ หาที่ ส อน 13)ทัก ษะการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม 14) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT literacy) และการใช้เทคโนโลยีในการสอน 15) การทางานเป็ นทีม 16)
การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ 17) ทักษะการเป็ นพลเมือง (Citizenship) 18) ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับเนื้ อหาที่ระบุไว้ และกลุ่ มที่ 2กลยุทธ์ เทคนิ ค และวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ได้ แก่ 1) การสอนให้ผเู้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ 2) ฝึ กทักษะการคิด/คิดสร้างสรรค์ 3 )
การสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 4) การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับรายวิชาอื่นๆ 5) การสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน 6) การสอนให้นักเรี ย นตั้งประเด็นค าถาม/สมมุ ติฐาน 7) การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จริ ง/ฝึ กการปฏิบตั ิ 8) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 9) การสอนแบบแก้ปัญหา 10) ฝึ กทักษะ
การคิดวิจารญาณ(Critical thinking) 11) การสอนแบบร่ วมมือกัน(Collaboration)
คุณลักษณะและศักยภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นพลโลก มีจานวน14องค์ประกอบคือ1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ 2)มี ทกั ษะทางสังคม 3) มี คุณธรรม จริ ย ธรรม จิ ตสาธารณะ และ
จิ ต ส านึ ก ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก 4) มี ท ัก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การให้ ข ้อ มู ล
สารสนเทศและการรู ้เท่าทันสื่ อ 5) มีทกั ษะในการ แสวงหาความรู้ และสร้างความรู ้ ข้ ึนใหม่ 6) มี
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต 7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้ 8) มีทกั ษะในด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 9) มี
ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีม10) มีทกั ษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 11)
มีความสามารถในการสรุ ปองค์ความรู้ 12) มี ทกั ษะด้านอาชี พและความมีวินยั ในการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง 13) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจที่สมบูรณ์ และ14 )มีความรู ้ยุคดิจิทลั ได้แก่วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา ข้อมูล ทัศนภาพ และพหุวฒั นธรรม
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะเพื่ อ ยื น ยัน คุ ณ ภาพ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด้านคือด้านที่1 ด้านความถูกต้อง (Accuracy standard)
ด้านที่ 2 ด้านความเหมาะสม (Propriety standard) ด้านที่ 3 ด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility
standard) และด้านที่ 4 ด้านการเป็ นประโยชน์ (Utility standard)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลใช้ระเบียบวิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) เป็ น
การวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) กับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้แนวทางการออกแบบวิธีวิจยั แบบ
Exploratory Sequential Design: (Creswell 2011:69) ซึ่ งแบ่งขั้นตอนการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอนโดยมี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
3. เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. เพื่อประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1การวิจยั (Research: R1) การศึกษาและสังเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน
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การวิจยั (Research: R1)

การพัฒนา(Development:D1)

การวิจยั (Research: R2)

ศึกษา สังเคราะห์แนวคิด เอกสาร
ตารา งานวิจยั เกี่ยวกับ สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้

สรุ ปและสังเคราะห์สมรรถนะ ตัวบ่งชี้
สมรรถนะและจัดกลุ่มสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ(K-S-A: ได้แก่กลุ่ม
ความรู ้ Knowledge: -กลุ่มทักษะSkills:
และกลุ่มคุณลักษณะส่ วนบุคคล
Attributes-A)

สร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถาม
ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล

สั ม ภ า ษ ณ์ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย ว กั บ
สมรรถนะครู การจัดการเรี ยนการสอน
ข อ ง ค รู คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ค รู แ ล ะ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ ล ะ ส รุ ป เ ป็ น
สมรรถนะและตัว บ่ งชี้ สมรรถนะการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ ข อ ง ค รู โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลและคุ ณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
สอบถามความต้ อ งการจ าเป็ นของ
ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ทั้ง 6 ภู มิ ภ าคเกี่ ย วกับ สมรรถนะ ตัว
บ่ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง
ครู และคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ย นที่ เป็ น
สากล

xi

ยกร่ างสมรรถนะ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ
-สมรรถนะหลัก
-สมรรถนะประจาสายงาน
สัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) เกี่ยวกับ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลเพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ได้พจิ ารณาตรวจสอบและ
คัดเลือก ตัดทอน เพิ่มเติมและให้
ข้อเสนอแนะ
ร่ างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ที่ผา่ น
การพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจาก
ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาสังกัดสานักงา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้า
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐาน สากล ทั้ง 6
ภูมิภาค
ทดสอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่หนึ่ง (Confirmatory Factor Analysis:

CFA)
ทดสอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สอง (Second order Confirmatory Factor
Analysis: CFA)
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน สากล
ที่ตรงกับลักษณะการปฏิบตั ิงานจริ งใน
โรงเรี ยน

การพัฒนา (Development:D2)
ประเมินประสิ ทธิ ผลองสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู ้ ของครู โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมิ น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นมาตรฐานการใช้
ประโยชน์ (Utility standard) มาตรฐานความ
เป็ นไปได้ (Feasibility standard) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety standard) และด้าน
มาตรฐานความถูกต้อง (Accuracy standard)
จากผูท้ รงคุณวุฒิ
สร้างแบบประเมินสมรรถนะนาไปให้
ครู ประเมิ นตนเองตามสมรรถนะและตัว
บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

ปรับปรุ ง
สมรรถนะและ ตัว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ ข อ ง ค รู โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลที่มีความสมบูรณ์
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกรอบขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
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ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามภาคภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกจานวน 381 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ภูมิภาคละ 1 โรงเรี ยน จานวน 6โรงเรี ยน ประกอบด้วย
1. กลุ่มตัวอย่างคือครู ที่ปฏิ บตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2558 ทั้ง 6 ภูมิภาค จานวน 250 คน
โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages random sampling) เพื่อใช้ส อบถามความต้องการ
จาเป็ นเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. กลุ่ ม ตัวอย่า งครู ที่ป ฏิ บ ตั ิก ารสอนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ระดับมัธ ยมศึก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2558 ทั้ง 6 ภูมิภาค จานวน 400 คน
โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages random sampling) เพื่อใช้วิเคราะห์ ความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. กลุ่มตัวอย่างครู ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2559 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ นครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลทรงคุ ณค่า OBEC AWARDS จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และได้รับรางวัลชนะเลิ ศเหรี ยญทองอันดับ1สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ดา้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนสาหรับใช้ในการประเมินตนเอง
4. กลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล คื อ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าหรั บ ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกับ สมรรถนครู
คุณลักษณะของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล การจัดการเรี ยนรู้ของครู และ คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่
เป็ นสากลจานวน 5 คนได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากบุคคลที่ดารง
ตาแหน่งดังนี้ 1) ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 2) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3) ผูอ้ านวยการสานักงานมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล 4) ผูอ้ านวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดล 5) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในจังหวัดราชบุรีจานวน 1 คน
5. กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ ตรวจสอบ คัดเลือก ตัดทอน
เพิ่มเติมให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลได้แก่ 1) นักวิชาการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับผิดชอบ
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจานวน 1 คน 2) ศึกษานิ เทศก์ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในจัง หวัดราชบุ รีจานวน1 คน 3) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมาตรฐานสากลในจังหวัด
ราชบุรี จานวน 2 คน 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จานวน 8 คน 5)
อาจารย์ผสู้ อนสาขาวิชาชีพครู ในระดับอุดมศึกษา จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ น 14 คนได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling)
6. กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน11 คน เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน
ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาและสั งเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่ งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์และศึกษา แนวคิด หลักการ เอกสาร ตาราและ งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเจตนารมณ์ การจัดการเรี ยนการสอน และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากลของสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะ สมรรถนะครู สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจาก
ประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ กรอบแนวคิดทักษะและการจัด
จัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คุ ณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล และศึกษาแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒิโดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก นาผลการศึกษา
และสังเคราะห์มากาหนดเป็ นข้อคาถามของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะและตัว
บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากล เพื่อยกร่ างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล คือกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงผูว้ จิ ยั เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยมีคุณสมบัติคือเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาครู และมาตรฐานครู ได้แก่ 1) ประธานคณะ
กรรมการคุรุสภา 2) รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผูอ้ านวยการสานักงาน
มัธ ยมศึก ษาที่รับ ผิดชอบโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล 4) ผูอ้ านวยการสถาบันแห่ ง ชาติ
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เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหิ ดล 5) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในจังหวัดราชบุรี จานวน 1 คน
วิธีดาเนินการ
การวิจยั ในขั้นตอนนี้ ดาเนิ นการออกเป็ น 2 ระยะคือระยะที่ 1เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
และ ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ในการศึ กษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผูว้ จิ ยั ได้ ดาเนินการดังนี้
1. การศึกษาและสังเคราะห์ หลักการและเจตนารมณ์ การจัด การเรี ย นการสอนของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลของสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. ศึกษา แนวคิด หลักการ เอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ได้แก่ สมรรถนะ สมรรถนะครู สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพจาก
ประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ กรอบแนวคิดทักษะ และการจัด
การจัด
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
3. ศึกษาแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒิโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คนในประเด็นที่เกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากล คุณลักษณะของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
4. นาผลการศึกษาและผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และสรุ ปเพื่อกาหนดเป็ นข้อคาถาม
ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลเพื่อยกร่ างสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสังเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการสังเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะครู สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ กรอบแนวคิดทักษะและการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21คุณลักษณะ และศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
2. แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะครู การจัดการเรี ยนรู้
ของครู คุณลักษณะของครู และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
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การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การสร้างแบบสังเคราะห์เอกสาร ดาเนินการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสร้างแบบสังเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้างแบบสังเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นของแบบสังเคราะห์เอกสาร คื อ
แหล่งที่มาของเอกสาร และงานวิจยั สาระที่เกี่ยวกับเอกสารที่นามาสังเคราะห์ และผลการสังเคราะห์
1.3 นาแบบสังเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบ ข้อความและภาษา หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั นาเครื่ อ งมื อ มาปรั บ ปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่งให้มีการปรับแหล่งที่มาของเอกสารและงานวิ จ ัย
โดยให้เพิ่มชื่อผูว้ จิ ยั /ผูเ้ ขียนในช่องของแหล่งที่มาของเอกสารและงานวิจยั
1.4 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสังเคราะห์และนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของรู ปแบบ ข้อความ และภาษาอีกครั้งเพื่อให้ได้แบบสังเคราะห์เอกสารฉบับสมบูรณ์
1.5 นาแบบสังเคราะห์เอกสารฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร
2. การสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็ น ของผูท้ รงคุ ณวุฒิเกี่ ยวกับสมรรถนะครู การจัด
การเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล คุณลักษณะของครู และคุณลักษณะผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
ดาเนินการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.2 กาหนดประเด็ นในการสั มภาษณ์ ค วามคิ ดเห็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิเกี่ ยวกับ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู คุณลักษณะของครู และคุณลักษณะผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตรงตามเนื้ อหา และประเด็นของการสัมภาษณ์
2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและนาไปปรับปรุ งแก้ไขจากข้อความว่าท่านคิ ดว่าในสภาพการณ์ ปั จจุ บนั ในการจัด
การเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลควรมีสมรรถนะประกอบด้วยอะไรบ้าง และตัวบ่งชี้
ใดที่ สะท้อนสมรรถนะดัง กล่ า วจึ ง จะเหมาะสมในการนาไปใช้ใ นการจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ย น
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ปรับข้อความเป็ นท่านคิ ดว่าในสภาพการณ์
ปั จจุบนั ครู ที่ ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลควรมีสมรรถนะใดบ้างสาหรั บในการจัด
การเรี ย นรู้ ใ ห้ เที ย บเคี ย งกับ มาตรฐานสากล หรื อ สู ง กว่า มาตรฐานสากล และตัว บ่ง ชี้ ใ ดที่
สะท้อ นสมรรถนะดังกล่าว และมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2.5 นาแบบสัม ภาษณ์ ที่ ผ่า นการตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขจากอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเพื่อพิจารณาข้อคาถามในการสัมภาษณ์ให้
ครอบคลุ มเนื้ อหา ข้อความตรงตามโครงสร้ าง และภาษาที่ใช้ ให้เหมาะสมกับผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ ใ ห้
สัมภาษณ์
2.6 นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ผวู้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้ศึกษาและสังเคราะห์
ของแนวคิด หลักการ ตารา เอกสารที่เป็ นเรื่ องเดียวกันและมาจากแหล่งต่ า งกัน ตามประเด็ น คื อ 1)
สมรรถนะครู 2) สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ 3) แนวคิดและหลักการในการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 4) การจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สั ง กัด สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) การจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 6) กรอบแนวคิ ด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 7) การจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพจากประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล 8)
คุณลักษณะและศักยภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล และ 9) การวัดและประเมินผลการเรี ยน
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากผูท้ รง
คุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล คุณลักษณะของครู และ
คุณลักษณะผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล ดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั ติดต่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการสัมภาษณ์ และ ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการติดต่อผูท้ รงคุณวุฒิ
2.2 ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์นัดหมายวัน และเวลาในการสัมภาษณ์ พร้ อมส่ งแบบ
สัมภาษณ์ ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิได้พิ จารณาก่ อนทาการสัม ภาษณ์ โดยส่ งแบบสัม ภาษณ์ เป็ นจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ก่อน1สัปดาห์
2.3 ผูว้ ิจยั พบผูท้ รงคุ ณวุฒิตามวันและเวลาที่นัดหมายและดาเนิ นการสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นในแบบสัมภาษณ์โดยก่อนทาการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสี ยงการสนทนา และบันทึกภาพ
2.4 เมื่อสิ้ นสุ ดการสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั สรุ ปความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิอีกครั้งเพื่อยืนยัน
ข้อมูลที่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
1. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จาก
เอกสารต่างๆมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุ ปเนื้อหาตามประเด็นของเอกสาร
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2. การสัมภาษณ์ ผทู้ รงคุณวุฒิผวู้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยนา
ข้อมู ลจากการสัม ภาษณ์ ที่ ไ ด้จดบันทึก ไว้และบันทึก ไว้ในแถบบันทึก เสี ยงมาถอดความมาแยก
ประเภท จัดหมวดหมู่ และสรุ ปเนื้อหาสาระสาคัญตามประเด็นที่ได้สัมภาษณ์
ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World-Class
Standard School) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
กาหนดโรงเรี ยนตามภาคภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ภูมิภาคละ 1 โรงเรี ยน
ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เฉี ยงเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของทาโรยามาเน่ (1967)โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ .05
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คนโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages random sampling) ดั ง นี้
ขั้นที่1สุ่ มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบ
ไม่ใส่ คืน (without replacement)โดยวิธีจบั สลากได้จงั หวัดภูมิภาคละ1จังหวัด รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อจังหวัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภูมิภาค
ลาดับ
ภูมิภาค
ที่
1 ภาคเหนือ
2

ตะวันออกเฉี ยง
เหนือ

3

ภาคกลาง

จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสี มา บึง
กาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม มุกดาหาร
หนองบัวลาภู ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ เลย อานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี
กาแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์
นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร พระนครศรี อยุธยา พิษณุ โลก
ลพบุ รี เพชรบู รณ์ สระบุ รี สมุ ทรปราการ สมุ ทรสาคร
สิ งห์ บุ รี สุ โขทั ย อ่ างทองสุ พรรณบุ รี อุ ทั ย ธานี
กรุ งเทพมหานคร สมุทรสงคราม

รวม
จังหวัด
9

จังหวัด
พะเยา

20

มหาสารคาม

22

พิจิตร
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ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อจังหวัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภูมิภาค (ต่อ)
ลาดับ
ภูมิภาค
ที่
4 ภาคตะวันออก
5

ภาคตะวันตก

6

ภาคใต้

จังหวัด
จัน ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ตราด ปราจี น บุ รี
ระยอง สระแก้ว
กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขนั ธ์
เพชรบุรี ราชบุรี
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรี ธรรมราช
นราธิ วาส ปั ตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล
สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา
77 โรงเรี ยน

6 ภูมิภาค

รวม
จังหวัด
7

จังหวัด
ระยอง

5

ราชบุรี

14

ชุมพร

6 โรงเรี ยน

ขั้นที่ 2 สุ่ มโรงเรี ยนในแต่ละจังหวัดโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
แบบไม่ใส่ คืน (without replacement) ได้โรงเรี ยนภูมิภาคละ1โรงเรี ยน จากนั้นสุ่ มครู ผสู ้ อนในแต่ละ
โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนประชากรในแต่ละโรงเรี ยน และครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้โดยใช้วธิ การสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่ คืน รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อจังหวัดและโรงเรี ยนที่ได้รับการสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับ
ที่
1

2

ภูมิภาค

จังหวัด

ภาคเหนือ พะเยา

รายชื่อโรงเรี ยน

โรงเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง

พะเยาพิทยาคม เชียงคา
เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาคม จุนวิทยาคม
สมเด็จพระศรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นคริ นทร์ พะเยา
ศรี นคริ นทร์ พะเยา
เชียงม่วนวิทยาคม
ตะวัน
มหา
ผดุงนารี วาปี ปทุม
สารคาม
ออก
สารคาม สารคามพิทยาคม
พิทยาคม
เฉี ยงเหนือ
โกสุมวิทยาสรรค์

จานวนครู
ทั้งหมด
(คน)
51

จานวน
ครู กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)
18

181

66
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ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อจังหวัดและโรงเรี ยนที่ได้รับการสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ภูมิภาค

จังหวัด

3

ภาค
ระยอง
ตะวันออก

4

ภาคกลาง

พิจิตร

5

ภาค
ตะวันตก

ราชบุรี

6

ภาคใต้

ชุมพร

6 ภูมิภาค

6
จังหวัด

รายชื่อโรงเรี ยน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรี นคริ นทร์ ระยอง
ระยองวิทยาคม
พิจิตรพิทยาคม
สามง่ามชนูปถัมภ์
บางมูลนากภูมิวทิ ยาคม
ตะพานหิ นราษฎร์ปรี ชา
วิทยาคม
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รัตนราษฎร์บารุ ง
โพธาวัฒนาเสนีย ์
ราชโบริ กานุเคราะห์
ศรี ยาภัย สวนศรี วทิ ยา
สะอาดเผดิมวิทยา
31 โรงเรี ยน

จานวนครู
ทั้งหมด
(คน)
60

จานวนครู
กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
22

137

50

ราชโบริ กา
นุเคราะห์

130

56

ศรี ยาภัย

99

38

658 คน

250 คน

โรงเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่าง
ระยอง
วิทยาคม
ปากน้ า
พิจิตร
พิทยาคม

6 โรงเรี ยน

วิธีดาเนินการ
1. สร้างแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อสมรรถนะและตัวบ่ง ชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลโดยการนา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสังเคราะห์ในการวิจยั ในระยะที่ 1การวิจยั เชิ งคุณภาพมากาหนดเป็ นข้อ
คาถามในการสร้ า งแบบสอบถามความต้อ งการจาเป็ นของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคานวณ
หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability) นาไปสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่ มี ต่ อสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่มีต่อสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ดาเนินการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแบบสอบถาม
3. นาข้อมูลที่เป็ นข้อสรุ ปจากการสังเคราะห์เอกสาร ข้อมูลสรุ ปจากการสัมภาษณ์ และ
การศึ กษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องมาเป็ นกรอบและเป็ นข้อมูลในการสร้ างข้อคาถามในประเด็นที่
เกี่ ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลและ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
4. สร้ า งแบบสอบถามความต้อ งการจาเป็ นของครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ มี ต่ อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอน และคุณลักษณะของผูเ้ รี ย นที่เป็ นสากล
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) แบ่งออก
เป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1คือสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิ การศึ กษา
การศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่มี ต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่ มี ต่ อ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลและกาหนดคะแนนและกาหนดเกณฑ์ข องแบบสอบถามโดยได้
กาหนดคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
5. นาแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มข้อความในสมรรถนะ
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ด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยมในสมรรถนะย่อยมี จริ ยธรรมโดยให้เพิ่มเติมคาว่าวิชาชี พ
ปรับเป็ นด้านจริ ยธรรมวิชาชีพเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
6. นาแบบสอบถามฉบับปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
พร้ อมรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัว ข้องานวิจ ัย วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิ จยั และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ
วิธีดาเนิ นการวิจยั โดยย่อ และจานวนของข้อคาถามที่ สร้ างขึ้ นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คนคื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิ เทศการสอน ด้านการพัฒนาครู ด้านการพัฒนา
หลักสู ตรและการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ด้วยการหาดัชนี ความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ซึ่งค่าดัชนี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.89 และ
ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.33โดยมี ค่ า เฉลี่ ย รายข้อ อยู่ ร ะหว่า ง 4.80-5.00 ซึ่ งมี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกันของข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่วดั และพิจารณาเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของเครื่ องมื อวิจยั จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คนใช้
เกณฑ์ตามที่มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555) กาหนดไว้ว่าต้องมีค่าเฉลี่ย ( ) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ไม่เกิน 1.00 ถือว่าเครื่ องมือนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
7. การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (reliability) เป็ นการหาความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับโดยนาแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั นาข้อรายการในแต่ล ะ
สมรรถนะที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง
แก้ไขและมาจัดทาเป็ นแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นนาไปทดลองใช้ (try out) กับครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลที่ไม่ได้รับการสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั แต่มีสภาพและลักษณะเดียวกัน
กับกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรี ยนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ความชัดเจนของข้อความและภาษา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้วยการหาความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเพื่อนามาวิเคราะห์ หาค่า สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficients) ด้วยวิธีการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคซึ่ งกาหนดเกณฑ์วา่ ต้องมี
ค่า.60 ขึ้นไป (สุ วิมล ติรกานันท์,2553)โดยค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามตอนที่1ความต้องการ
จาเป็ นต่อสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีค่าเท่ากับ
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0.9975 และ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ความต้องการจาเป็ นต่อคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลมีค่าเท่ากับ0.9964
8. นาแบบสอบถามไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
9. นาแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากล โดยดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อนาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดาเนินการขอทดลองเครื่ องมือ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่ม
ขอทดลองเครื่ องมือและกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรี ยน
2. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 30 ฉบับโดยผูว้ จิ ยั ดาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. ผูว้ ิจยั เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 250 คนโดยประสานงานกับ
โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจานวน3โรงเรี ยน
และจัดส่ ง ทางไปรษณี ย ์จานวน 3 โรงเรี ย นพร้ อมแนบซองติ ดแสตมป์ ส าหรั บ ส่ ง คื นผูว้ ิจยั โดย
กาหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
รวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ตรวจสอบความถูกต้อง
ลงรหัส และนาไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปเพื่อคานวณหาค่าสถิติ ดังนี้
1.การวิเ คราะห์ ส ภาพข้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า งการวิ เ คราะห์ ใ นขั้น นี้ เป็ นการ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่
ปฏิบตั ิ การสอน และประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้ ค่าสถิ ติพ้ืนฐานได้แก่ความความถี่ และค่า
ร้อยละ
2. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของแบบสอบถามความต้ อ งการจ าเป็ นของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลที่มีต่อสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ที่เป็ นสากลโดยวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และพิจารณาจาก
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196 ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความต้องการจาเป็ นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผลการพิจารณาใช้เกณฑ์ตามที่มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555) กาหนดไว้วา่ ต้องมีค่าเฉลี่ย ( X )
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิ น 1.00 ถือว่าเครื่ องมือนั้นสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย รายละเอียดการดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนที่1(R1) สามารถสรุ ปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 (R1) : การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและ
สังเคราะห์
สมรรถนะและตัว
บ่งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้
ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

วิธีดาเนินการ
ศึกษา สังเคราะห์
แนวคิด หลักการ
เอกสา ตารา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะครู
สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้
หลักการในการ
จัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ การ
จัดการเรี ยน การ
สอนของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
กรอบแนวคิด การ
จัดการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิภาพจาก
ประเทศที่เป็ น
มาตรฐานสากล

การเก็บข้ อมูล
ศึกษา แนวคิด
หลักการ
เอกสาร ตารา
และ งานวิจยั

เครื่องมือทีใ่ ช้ การวิเคราะห์
แบบ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
เนื้อหา
เอกสาร
(Content
Analysis)

ผลทีไ่ ด้
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้
ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
และคุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากลและ
คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากล
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ตารางที่ 4 สรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 (R1): การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ
การวัดและ
ประเมินผล
และคุณลักษณะ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ

สอบถามความ
ต้องการจาเป็ นของ
ครู ผสู ้ อน

การเก็บข้ อมูล
สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับ
สมรรถนะ
การจัดการ
เรี ยนรู ้
คุณลักษณะ
ของ
ครู และ
คุณลักษณะ
ของผูเ้ รี ยน
สากล
ประสานการ
จัดเก็บข้อมูล
และจัดส่ง
แบบสอบถาม

เครื่องมือทีใ่ ช้ การวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ผูท้ รงคุณวุฒิ เนื้อหา
(Content
Analysis)

แบบสอบถาม
ความต้องการ
จาเป็ นของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐาน
สากล

ผลทีไ่ ด้
สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้
คุณลักษณะของ
ครู และ
คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากล

วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย

สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้
(X )
และค่าส่วน ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐาน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน สากล
(S.D.)

ขั้นตอนที่ 2 (D1): การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการนาผลจากขั้นตอนที่1มาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้และจัดทาเป็ น(ร่ าง)สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัด
จัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และพิจารณาตรวจสอบโดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ตัดทอน เพิ่มเติมให้ขอ้ เสนอแนะที่มีต่อ(ร่ าง)สมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะ จากนั้นนาผลจากการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอ แนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ และให้ผเู้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อพิจารณาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลให้เป็ นฉบับที่สมบูรณ์
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กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
กลุ่ ม ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญจ านวน 14 คน โดยเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ซึ่ งมี คุณสมบัติเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ในการบริ หารโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
การบริ หารการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประสบการณ์ในการสอนวิชาชีพครู และมี
ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ หารหรื อนักวิชาการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 1 คนโดยมี คุ ณสมบัติ คื อ เป็ นผูท้ ี่ รั บ ผิด ชอบโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากลและจบ
การศึ ก ษาขั้น ต่ า ในระดับ ปริ ญญาโทหรื อมี ป ระสบการณ์ ใ นการด าเนิ น โครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลอย่างน้อย 3 ปี
กลุ่ ม ที่ 2 ศึ ก ษานิ เทศก์ ใ นจัง หวัดราชบุ รีจ านวน 1 คน โดยมี คุ ณสมบัติ คือ เป็ นผูท้ ี่
รับผิดชอบโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลและสาเร็ จการศึกษาขั้นต่าในระดับปริ ญญาโทหรื อมี
ประสบการณ์ในการดาเนินโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลอย่างน้อย 3 ปี
กลุ่มที่ 3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจานวน 2 คนโดยมีคุณสมบัติคือสาเร็ จ
การศึกษาขั้นต่าในระดับปริ ญญาโทหรื อมีประสบการณ์ในการบริ หารในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
อย่างน้อย 3 ปี
กลุ่ ม ที่ 4 อาจารย์ผูส้ อนสาขาวิ ช าชี พ ครู ใ นระดับ อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 2 คน โดยมี
คุณสมบัติคือจบการศึกษาขั้นต่าในระดับปริ ญญาโทและมีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
กลุ่มที่ 5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจานวน
8คนจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ละ1 คนคือ 1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ 2) กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย 4 ) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่าง
ประเทศ 5) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 7) กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ 8) กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี และมีคุณสมบัติคือสาเร็ จการศึกษาขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นครู ผสู้ อนที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิการสอน 5 ปี ขึ้นไปหรื อเป็ นผูท้ ี่มีตาแหน่งในระดับครู ชานาญการพิเศษ
วิธีดาเนินการ
การวิจัยเชิ งคุณภาพ
1.การสร้ า งและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ผูว้ ิจยั นาผลจากขั้นตอนที่ 1มายก
(ร่ าง) สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ ซึ่ งการสร้างรู ปแบบสมรรถนะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์
แนวคิดของMansfield (1996) Shermon (2004) Spencer& Spencer (1993) กุลยา ตันติผลาชี วะ
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(2537) สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548) และเทื้อน ทองแก้ว (2556) และการ พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ผูว้ ิจยั ได้ ศึกษาและสังเคราะห์หลักการแนวคิด ของ Johnstone (1981) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)
สุ วมิ ล ติรกานันท์ (2545) และรัตนะ บัวสนธ์ (2555) โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ ข องครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ ง ในการพัฒนาตัวบ่ง ชี้ ส มรรถนะในครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลให้เทียบเคียง
กับกับมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดรู ปแบบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ โดยการศึกษาเจตนารมณ์ ของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ขอ้ มู ล
และกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะ(Component of competency) ซึ่ งประกอบด้วย 1) ประเภท
ของสมรรถนะ (Competency Categories) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) 2) ชื่อสมรรถนะและคานิยาม (Competency
names & definitions) 3) สมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ (Sub Competency) 4) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
(Competency Indicators) 5) กลุ่มของสมรรถนะ (Cluster of Competencies) ประกอบด้วย กลุ่ม
ความรู้ (Knowledge) กลุ่มทักษะ (Skills) และกลุ่มทัศนคติ (Attitudes) 6 ) เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ (Competency Assessment Criteria)
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบสมรรถนะ(ร่ าง)โดยการรวบรวมและวิเคราะห์รายการ สมรรถนะ
(competency lists) และจัดสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะ
ประจาสายงาน (Functional Competency) กาหนดคานิ ยามสมรรถนะ (competency definitions)
กาหนดกลุ่มของสมรรถนะซึ่ งแบ่งออกเป็ น3 กลุ่มตามหลักการK-S-A คือ กลุ่มความรู้ (KnowledgeK) กลุ่มทักษะ (Skill-S) กลุ่มคุณลักษณะ และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นการนาผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่1 มา
วิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะ และพิจารณาตามเกณฑ์ตามที่มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555) กาหนดไว้วา่ ต้อง
มีค่าเฉลี่ย ( X ) มากกว่า3.50 ขึ้นไป และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00 มาคัดแยกตัวบ่งชี้
เป็ นกลุ่มสมรรถนะซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge- K)
กลุ่มทักษะ (Skill-S) และกลุ่มคุณลักษณะส่ วนบุคคล(Attribute-A)
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้โดยการนาตัวบ่งชี้ ที่ผ่านตาม
เกณฑ์การพิจารณามารวบรวมและคัดแยกจัดตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาสายงานพัฒนา
และตามสมรรถนะย่อยจัดทาเป็ น (ร่ าง) สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาตรวจสอบสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะโดยการสัมมนาอ้างอิ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)ในวันที่11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่ บ ้า นจอมบึ ง อาเภอเมื องราชบุ รี จังหวัดราชบุ รี เพื่ อ ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญจานวน 14คนได้พิ จารณา
ตรวจสอบ คัดเลื อก ตัดทอน เพิ่มเติมและให้ขอ้ เสนอแนะ (ร่ าง) สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล ซึ่ งผู้วิ จ ัย ได้จ ัด สั ม มนาอ้า งอิ ง ผู้เ ชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship) และจากการพิจารณา ตรวจสอบและข้อเสนอแนะผูว้ ิจยั นา (ร่ าง) สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบอีกรอบเพื่อลง
ฉันทามติเพื่อเป็ นสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบวิเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
2. เอกสารประกอบการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1.แบบวิเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะเป็ น แบบ
บันทึกผลของข้อมูลเกี่ยวกับหลักสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) สมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ (Element of Competency) คัดแยก
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ และจัดกลุ่มสมรรถนะตามหลักการ K-S-A คือกลุ่มความรู้ (Knowledge-K) กลุ่ม
ทักษะ (Skill-S) และกลุ่มคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute-A) มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้ ที่ได้จากการ
คัดแยกตัวบ่งชี้
1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้ า งแบบวิเ คราะห์ เ อกสารโดยกาหนดประเด็ น ของแบบวิ เ คราะห์ คื อ ชื่ อ
สมรรถนะหลัก ชื่อสมรรถนะประจาสายงาน ชื่ อสมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้ สมรรถนะ วิเคราะห์
หาค่ าเฉลี่ ย ( X ) โดยกาหนดผลการวิเคราะห์ค่ า เฉลี่ ย มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานไม่เกิน1.00 และประเด็นการจัดกลุ่มตามหลักการK-S-A คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge-K)
กลุ่มทักษะ (Skill-S) และกลุ่มคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute-A)
1.3 นาแบบสังเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบ ข้อความ และภาษา
1.4 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสังเคราะห์เป็ นแบบสังเคราะห์เอกสารฉบับสมบูรณ์ และนา
ไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร
2. เอกสารประกอบการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ยกร่ างประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
2.3 จัด ท าเอกสารประกอบการสั ม มนาอ้ า งอิ ง ผู้เ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship)
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) องค์ประกอบของ
เอกสารประกอบการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) (ร่ า ง) สมรรถนะและตัวบ่ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และประเด็นสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.4 น าเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความเหมาะสม และความ
ชัดเจนของเอกสารประกอบการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะโดยให้เพิ่มเติ มวิธีดาเนิ นการวิจยั อย่างย่อๆเพื่อให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้
ทราบถึ งกรอบการดาเนิ นการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
สมรรถนะ และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2.5 ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็ นเอกสารประกอบการสัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เป็ นฉบับที่สมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเองเพื่อประสานเรื่ องวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
สัมมนาอ้างอ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
2. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อนาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ผเู้ ชี่ยวชาญในการเข้าร่ วมสัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคน และ
จัดส่ ง เอกสารประกอบการสั ม มนาอ้างอิ งผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship)โดยจัดส่ ง ทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปรษณี ย ์ ทางอีเมล์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต และผูว้ จิ ยั เดินทางไปด้วยตนเอง
3. การสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ใช้เวลา 1 วัน
4. รวบรวมข้อมูลโดยใช้ผลการพิจารณาและการลงฉันทามติของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความ
ถู ก ต้อ ง ความเหมาะสมของสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละมี ค วาม
สอดคล้องกันและมีความเป็ นไปได้และมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลหรื อสู งกว่ามาตรฐานสากล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis) โดยใช้ผลการพิจารณาและการ
ลงฉันทามติของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความถูกต้อง ความชัดเจน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และ
ความเป็ นประโยชน์ รายละเอียดการดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนที่ 2 (D1) สามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 5 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ
การจัดการเรี ยน
รู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ
การจัดการเรี ยน
รู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

วิธีดาเนินการ การเก็บข้ อมูล
ยกร่ าง
ผลจาการ
สมรรถนะ และ สัมมนาอ้างอิง
ตัวบ่งชี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
สมรรถนะ
การจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
-สัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบวิเคราะห์
เอกสาร
-เอกสาร
สัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบวิเคราะห์
เอกสาร
-เอกสาร
สัมมนาอ้างอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)โดย
ใช้ผลการ
พิจารณาและ
การลงฉันทา
มติของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลทีไ่ ด้
สมรรถนะ และ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
ชื่อสมรรถนะ
และคานิยาม
-สมรรถนะย่อย
-ตัวบ่งชี้ K-S-A
และเกณฑ์การ
ประเมิน

ขั้นตอนที่ 3 (R2): การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ ของครู ในโรงเรียนมาตรฐานสากลกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
การศึกษาในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research) โดยดาเนิ นการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนที่ เข้าโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ภูมิภาคภาคละ 1 โรงเรี ยน ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาค
กลาง ภาคตะวันตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก การกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของ Comrey & Lee (1992) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดับ คือ จานวน
50 คนถือว่าแย่มาก (very poor) จานวน 100 คนถือว่าไม่ดี (poor)จานวน 200 คนถือว่าพอใช้ได้
(fair) จานวน 300 คนถือว่า ดี (good) และจานวน 500 คนถือว่าดีมาก (excellent) ซึ่ งในการวิจยั ใน
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ขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คนดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (multi –stage random sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 สุ่ มจังหวัดในแต่ละภูมิภาค โดยใช้วธิ ี สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
แบบไม่ใส่ คืน (without replacement) โดยวิธีจบั สลากได้จงั หวัดภูมิภาคละ 1 จังหวัดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อจังหวัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภูมิภาค
ลาดับ
ภูมิภาค
จังหวัด
ที่
1

ภาคเหนือ

2

ตะวันออกเฉี ยง
เหนือ

3

ภาคกลาง

4

ภาคตะวันออก

5
6

ภาคตะวันตก
ภาคใต้

6 ภูมิภาค

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน อุตรดิตถ์
กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสี มา
บึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร มหาสารคาม มุกดาหาร
หนองบั ว ล าภู ร้ อ ยเอ็ ด สกลนครสุ ริ นทร์ เลย
อานาจเจริ ญศรี สะเกษ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี
ก าแพงเพชร ชั ย นาท นครนายก นครปฐม
น ค ร ส ว ร ร ค์ น น ท บุ รี ป ทุ ม ธ า นี พิ จิ ต ร
พระนครศรี อ ยุธยา พิ ษ ณุ โ ลก ลพบุ รี เพชรบู ร ณ์
สระบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาคร สิ งห์บุรี สุ โขทัย
อ่ า งทองสุ พ รรณบุ รี อุ ทัย ธานี กรุ ง เทพมหานคร
สมุทรสงคราม
จัน ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ตราด ปราจี น บุ รี
ระยอง สระแก้ว
กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขนั ธ์ ราชบุรี เพชรบุรี
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรี ธรรมราช
นราธิ วาส ปั ตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล
สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา
77 โรงเรี ยน

รวม
จังหวัด

จังหวัด

9

เชียงใหม่

20

เลย

22

ปทุมธานี

7

จันทบุรี

5

เพชรบุรี

14

กระบี่
6โรงเรี ยน

ขั้นที่ 2 สุ่ มโรงเรี ยนในแต่ละจังหวัด โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
แบบไม่ใส่ คืน (without replacement) ได้โรงเรี ยนภูมิภาคละ 1 โรงเรี ยน จากนั้นสุ่ มครู ผสู ้ อนในแต่
ละโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างตามสัดส่ วนประชากรในแต่ละโรงเรี ยน และครอบคลุ มทั้ง8กลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู้โดยใช้วธิ การสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่ คืน ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภูมิภาค
ลาดับ
ที่
1

ภูมิภาค

จังหวัด

ภาคเหนือ เชียงใหม่

2

ตะวันออก
เฉี ยงเหนือ

เลย

3

ภาคกลาง

ปทุมธานี

4.

5

ภาคใต้

ภาค
ตะวันออก

กระบี่

จันทบุรี

รายชื่อโรงเรี ยน

โรงเรี ยน
กลุ่ม
ตัวอย่าง

วัฒโนทัยพายัพ สันกาแพง
นวมินทราชูทิศ ฝางชนูปถัมภ์
จอมทอง
สันป่ าตองวิทยาคม จอมทอง
ฮอดพิทยาคม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
เลย
เลยพิทยาคม ศรี สงครามวิทยา
พิทยาคม
ภูเรื อวิทยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เลย เลยพิทยาคม
คณะราษฎร์บารุ ง
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ปทุมวิไล
สวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิ ต ธัญบุรี
มัธยมสังคีตวิทยา
กรุ งเทพมหานคร
สายปั ญญารังสิ ต
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
อามาตย์พานิชนุกลู
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
เบญจมราชูทิศจันทบุรี
ศรี ยานุสรณ์
ขลุงรัชดาภิเษก

เตรี ยม
อุดมศึกษา
พัฒนาการ
ปทุมธานี

อามาตย์
พานิช
นุกลู
เบญจมรา
ชูทิศ
จันทบุรี

จานวน จานวนครู
ครู
กลุม่
ทั้งหมด ตัวอย่าง
(คน)
(คน)

111

52

208

98

68

32

129

60

202

95
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ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภูมิภาค (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ภูมิภาค

6
ภาค
ตะวันตก
6 ภูมิภาค

จังหวัด

รายชื่อโรงเรี ยน

เบญจมเทพอุทิศ
พรหมานุสรณ์
เพชรบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
6 จังหวัด
29โรงเรี ยน

โรงเรี ยน
กลุ่ม
ตัวอย่าง
พรหมา
นุราชบุ
สรณ์รี
6โรงเรี ยน

จานวนครู
ทั้งหมด
(คน)

จานวนครู
กลุ่มตัวอย่าง
(คน)

135

63

853

400

วิธีดาเนินการ
การวิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจ ัย นาสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นการสอนของครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากลที่ ไ ด้จ ากการปรั บ แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของผูเ้ ชี่ ย วชาญและได้ฉัน ทามติ ข อง
ผู้เ ชี่ ย วชาญให้ เ ป็ นสมรรถนะและตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจั ด การเรี ยนรู้ ข องครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล มาสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิง
ประจักษ์
1. น าแบบสอบถามหาค่ า ดัช นี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาและมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามไปสอบถามครู ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ป ฏิ บ ัติก ารสอนในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งประจักษ์เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และนา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์และคัดเลือกตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคือตัวบ่งชี้ ตอ้ งมีค่าเฉลี่ย 3.50
ขึ้ นไป และค่า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานไม่ เกิ น 1.00 ซึ่ งผลการวิเคราะห์แบบสอบถามทาให้ไ ด้
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีความเหมาะสมและนาไป เขียนโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลเชิงโครงสร้างที่สร้างและพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่หนึ่ง (Confirmatory factor analysis) โดยการ
ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ และกาหนด
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น้ า หนักแปรย่อยที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งตัวบ่ง ชี้ และทาการ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลื นของ
โมเดลโครงสร้างที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order confirmatory factor analysis)
โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะและ
รวมตัวบ่งชี้ และทาการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างที่ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดาเนินการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อสมรรถนะ และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5
ระดับ (Likert Five Rating Scales) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist)
เกี่ ย วกับ เพศ อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารสอน และประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิการสอน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อสมรรถนะและตัวบ่งชี้ส มรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5
ระดับ (Likert Five Rating Scales) ซึ่ งกาหนดคะแนนและกาหนดเกณฑ์ของแบบสอบถามโดยได้
กาหนดคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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5. นาแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อความ และภาษาและนาแบบสอบถามมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
6. นาแบบสอบถามฉบับปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานวิจยั วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คนคือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิ เทศการสอน ด้านการพัฒนาครู ด้านการพัฒนา
หลักสู ตรและการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ด้วยการหาดัชนี ความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity Index: CVI) ซึ่ งค่าดัชนี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหามีค่าเท่ากับ4.98 และมีค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.04โดยมี ค่ า เฉลี่ ย รายข้ออยู่ร ะหว่า ง 4.00-5.00 และมี ค่ า ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานระหว่ า ง 0.45-0.00 ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกัน ของข้อ ค าถามกับ
จุดประสงค์ที่วดั และพิจารณาเกณฑ์ใน การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์
, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
7. นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (try out) กับครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่
ไม่ได้รับการสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั แต่มีสภาพและลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง คือ
โรงเรี ยนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ความชัดเจน
ของข้อ ความและภาษา และตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ว ยการหาความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficients)
ด้วยวิธีการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคโดยค่าความเชื่ อมัน่ ของ แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่า เท่ากับ0.993
8. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขโดยมีการแก้ไขข้อความที่มีปัญหาเรื่ องของคาที่มี
การฉี กคาทาให้ความหมายของข้อคาถามไม่ชดั เจนก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
9. น าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ครู ผู้ส อนโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจริ งทั้ง 6 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ภูมิภาคละ1โรงเรี ยน
รวมจานวน 6โรงเรี ยนจานวน 400 คน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนัง สื อนาเพื่ อขอความอนุ เคราะห์ ใ นการดาเนิ นการขอทดลองเครื่ องมื อ
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่เป็ น
กลุ่มขอ ทดลองเครื่ องมือและกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ที่เป็ นกลุ่มทดลองเครื่ องมือจานวน 30 ฉบับโดยผูว้ ิจยั
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกาหนดเวลา 1 สัปดาห์
3. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน400คนโดยประสานงานกับโรงเรี ยน
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจานวน 2โรงเรี ยนและจัดส่ ง
ทางไปรษณี ย ์จ านวน 4 โรงเรี ย นพร้ อ มแนบซองติ ด แสตมป์ ส าหรั บ ส่ ง คื น ผูว้ ิ จ ัย ก าหนดเวลา
กาหนดเวลา 3 สัปดาห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจัด กระท ากั บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ในขั้นนี้เป็ นการวิเคราะห์
เพื่อ ให้ท ราบภู มิ ห ลัง ของกลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่ เพศ อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ที่
ปฏิบตั ิการสอน และประสบการณ์ในการทางานโดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐานได้แก่ ความถี่ และ ค่าร้อยละ
2.การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่อ สมรรถนะ
และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ ย
( X ) และ ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) มาเปรี ยบเที ยบกับการแปลผลตามเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ผลการพิจารณาใช้เกณฑ์ตามที่มาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555) กาหนดไว้วา่ ต้องมีค่าเฉลี่ย( X )
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กันของข้อคาถามกับจุดประสงค์ที่วดั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้เกณฑ์น้ ี ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ สมรรถนะนามา
สร้างเป็ นโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะเพื่อใช้ในการทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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3.ทดสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลโครงสร้ า งและก าหนดน้ าหนั ก
ความสาคัญของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะกับข้อมูล เชิ งประจักษ์ การตรวจสอบค่าความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หรื อค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ใช้เกณฑ์
เท่ากับหรื อมากกว่า 0.30 (วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2532 อ้างถึงในยุทธ ไกรวรรณ์ , 2551) ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (confirmatory factor analysis) การพิจารณาความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างมีดงั นี้
3.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square statistic) เป็ นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติวา่
ฟังก์ชนั่ ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์ ถ้าค่าไคสแควร์ มีค่าต่ามากหรื อยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดง
ว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551)
3.2 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนของ
ผลต่ า งระหว่า งฟั ง ก์ ชั่น ความกลมกลื นจากโมเดลก่ อน และหลัง ปรั บ โมเดลกับ ฟั ง ก์ชั่น ความ
กลมกลื นก่ อนปรับโมเดลค่า GFI หากมี ค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมี ความกลมกลื นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
3.3 ดัชนี วดั ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjust goodness-of-fit index: AGFI) ซึ่ งนา
GFI มาปรั บแก้โดยค านึ งถึ งขนาดขององศาอิ ส ระ (df) ซึ่ ง รวมทั้งจานวนตัวแปรและขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนหรื อมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)
3.4 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( root mean square error of
Approximation: RMSEA) เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลที่สร้าง ซึ่ งค่า RMSEA ต่า
กว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนสอดคล้องสนิท (close fit) แต่ค่าที่ใช้ได้ และถือว่าโมเดล
ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ซ่ ึ งมีค่าไม่ควรจะเกิน.08 (นงลักษณ์ วิรัชชัย,2551)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้เกณฑ์พิจารณาการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์รายละเอียด ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์พิจารณาการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับ ข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์
ดัชนี
1. ค่าไค-สแคว์ (χ 2)
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า RMSEA

ระดับการยอมรับ
χ2 ที่มีค่าต่ามากหรื อเข้าใกล้ศูนย์ หรื อค่า P-value สูงกว่า .05 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้อง
มีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
มีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
น้อยกว่า .08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง

รายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 (R2) สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 (R2): การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบ
ความ
สอดคล้องของ
โมเดล
โครงสร้าง
สมรรถนะและ
และตัวบ่งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้
ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
พื้นฐานกับ
ข้อมูลเชิง
ประจักษ์

วิธีดาเนินการ การเก็บข้ อมูล
1.นาแบบสอบถาม การตอบ
ความคิดเห็นไป แบบสอบถาม
สอบถามครู
โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลสังกัดคณะ
กรรมการศึกษา
พื้นฐานที่ได้รับ
การสุ่ม เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.วิเคราะห์
ข้อมูลและ
คัดเลือกตัวบ่งชี้
สมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ทดสอบความ
สอดคล้อง
กลมกลืนของ
โมเดลโครงสร้าง

ผลการ
ทดสอบ
ความสอดคล้อง
กลมกลืนของ

เครื่องมือทีใ่ ช้
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนการ
สอนของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

การวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐาน
ได้แก่ความ
ความถี่และค่า
ร้อยละ
การวิเคราะห์หา

-

ค่าไคสแควร์
(chi-square
statistic)
ดัชนีวดั ระดับ

ค่าเฉลี่ย( X )
และค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ผลทีไ่ ด้
โมเดล
โครงสร้าง
สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ
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ตารางที่ 9 สรุ ปวิธีดาเนิ นการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 (R2): การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ การเก็บข้ อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ โมเดล
องค์ ประกอบเชิง โครงสร้าง
ยืนยัน อันดับที่
หนึ่งและอันดับที่
สองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์

เครื่องมือทีใ่ ช้

การวิเคราะห์
ความกลมกลืน
(GFI)ดัชนีวดั
ความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว
(AGFI)ค่า
ความคลาด
เคลื่อนในการ
ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์
(RMSEA)

ผลทีไ่ ด้
การจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่ งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน
ในขั้นตอนนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณมีการดาเนินการเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่1 การประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 11 คนเพื่อยืนยันคุ ณภาพของ
สมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ ผูว้ ิจ ัย ได้
พัฒนาขึ้ น โดยประเมิ นตามกรอบมาตรฐานการประเมิ น 4 ด้านคื อด้านที่ 1 ด้านความถูก ต้อง
(Accuracy standard) ด้านที่ 2 ด้านความเหมาะสม (Propriety standard) ด้านที่ 3 ด้านความเป็ นไป
ได้ (Feasibility standard) และด้านที่ 4 ด้านการเป็ นประโยชน์ (Utility standard)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
1.กลุ่ ม ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล คื อ ผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 11 คนโดยเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ จบการศึกษาระดับปริ ญญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต หรื อ
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่มีความเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยมี
ผลงานอันเป็ นหลักฐาน เช่ น งานวิจยั บทความ ตารา การเป็ นวิทยากรที่แสดงว่ามีความรู ้ เกี่ ยวกับ
มาตรฐานครู ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ ด้านการบริ หารการศึกษา
จานวน 4 คน ด้านการวัดผลประเมินผลจานวน 3 คน ด้านการพัฒนาหลักสู ตร และการสอน จานวน 4 คน
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ตอนที่ 2 การประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลโดยผูว้ ิจยั ได้นาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลที่ผวู้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นตามกระบวนการวิจยั และพัฒนาและผ่านการประเมินประสิ ทธิ ผล
เพื่อยืนยันคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 11คน นามาจัดทาเป็ นแบบประเมินตนเองตามสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคื อครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จานวน 30 คนโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนบุญวาทย์
วิทยาลัย จังหวัดลาปาง ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอนได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทองอันดับ 1สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
วิธีดาเนินการ
1. นาแบบประเมินประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 11 คน ประเมิ นตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน คือด้านความถูกต้อง (Accuracy standard) ด้านความเหมาะสม (Propriety standard) ด้าน
ความเป็ นไปได้ (Feasibility standard) และด้านการเป็ นประโยชน์ (Utility standard) เพื่อยืนยัน
คุณภาพ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
3.นาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ที่ผ่านการยืนยันคุณภาพนามาจัดทาเป็ นแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลและนาไปให้ครู จานวน 30 คนทาการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ
4. เก็บรวบรวมข้อมูลนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้มี 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบประเมินประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของ ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ชุดที่ 2 แบบประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

166
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ชุดที่ 1 การสร้ างแบบประเมิ น ประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดาเนินการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ตาราและ
งานวิจยั
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแบบประเมินประสิ ทธิผล
1.3 สร้างข้อคาถามของแบบประเมินประสิ ทธิผลซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของผู้ป ระเมิ น ซึ่ งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 2 แบบประเมิ นประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ ในภาพรวมโดยการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐาน ด้านความถูกต้อง (Accuracy standard)
และด้านความเหมาะสม (Suitability Standard) ด้านความเป็ นไปได้(Feasibility standard) และด้าน
การใช้ ประโยชน์ (Utility standard)
ตอนที่ 3 แบบประเมินประสิ ทธิ ผลตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ตามราย
ตัวบ่งชี้ โดยการพิจารณาตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานการประเมิน4 ด้าน ด้านความถูกต้อง (Accuracy
standard) และด้านความเหมาะสม (Suitability Standard) ด้านความเป็ นไปได้(Feasibility standard)
และด้า นการใช้ป ระโยชน์ (Utility standard) ตามกรอบมาตรฐานการประเมิ น 4 มาตรฐานของ
Stufflebeam (1981 อ้างถึงในศิริชยั กาญจนวาสี , 2550) โดยความหมายของคะแนนมี ดังนี้
5 หมายถึง มีความถูกต้อง /มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้
และเป็ นประโยชน์มากที่สุด
4 หมายถึง มีความถูกต้อง /มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้
และเป็ นประโยชน์มาก
3 หมายถึง มีความถูกต้อง /มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้
และเป็ นประโยชน์ปานกลาง
2 หมายถึง มีความถูกต้อง /มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้
และเป็ นประโยชน์นอ้ ย
1 หมายถึง มีความถูกต้อง /มีความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้
และเป็ นประโยชน์นอ้ ยที่สุด
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1.4 นาแบบประเมินประสิ ทธิ ผลฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อความและภาษาและนาแบบประเมิน
มาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ของแบบประเมิน
1.5 นาแบบประเมินประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิจานวน 11 คน
ประเมินประสิ ทธิ ผลเพื่อยืนยันคุ ณภาพสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ชุดที่ 2. แบบประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดาเนินการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลักการเกี่ ยวกับการสร้ างแบบประเมินจากเอกสาร ตารา
และงานวิจยั
2.2. กาหนดวัตถุประสงค์และเนื้ อหาของแบบประเมินสมรรถนะในการจัดการเรี ยน
การสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 สร้างข้อคาถามของแบบประเมินสมรรถนะซึ่ ง มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบประเมินสมรรถนะ
ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมี
ลักษณะเป็ นแบบประเมินแบบมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) โดย
กาหนดคะแนนระดับคุณภาพของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้โดยความหมายของคะแนนมีดงั นี้
5 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิ น้อย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
2.4. นาแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ฉบับร่ างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อความและภาษาและ
นาแบบประเมินมาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์
ของแบบประเมิน
2.5 นาแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลฉบับ
สมบูรณ์ไปให้ครู ประเมินตนเอง

168
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อนาเพื่อขอความอนุเคราะห์ผทู้ รงคุณวุฒิในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูท้ รงคุณวุฒิทุกคน และถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบุญวาทย์
วิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ผสู ้ อน
2. ผูว้ ิจยั ติดต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั
ส่ งเอกสารพร้อมแนบซองติดแสตมป์ สาหรับส่ งคืนผูว้ จิ ยั จานวน 7 ฉบับและดาเนินเก็บรวบรวมด้วย
ตนเองจานวน 4 ฉบับ
3. ผูว้ จิ ยั ติดต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบุญวาทย์วิทยาลัยเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครู ผสู ้ อนและประสานงานกับรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
เพื่อนัดวัน เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผูว้ ิจยั จัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการเพื่อให้ครู ประเมินตนเองโดยกาหนดระยะเวลาในการตอบแบบประเมินตนเอง 1 สัปดาห์
5. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่ตอบกลับมาจากครู ผสู้ อน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจัด กระท ากั บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไป ใช้ค่าสถิติพ้นื ฐานได้แก่ความถี่และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของเครื่ องมือชุดที่ 1 แบบประเมินประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัว
บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เครื่ องมือชุ ดที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากล ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ ย( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มาเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ผูว้ ิจยั ได้นาผลการประเมิ นที่ เป็ นค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ ส มรรถนะ
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การจัด การเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะสมรรถนะย่อ ยมารวมกัน ทุ ก ค่ า รวมเป็ นค่ า เฉลี่ ย และเป็ นค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะย่อย และนาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะ
ย่อยแต่ละสมรรถมารวมกัน หารรวมกันเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะ
แต่ละสมรรถนะ รายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)
สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 10
ตารางที่10 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 4 (D2): ประเมินประสิ ทธิ ผลสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมิน
ประสิ ทธิผล
สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้การจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยน
มาตรฐาน
สากลตามกรอบ
มาตรฐาน
การประเมิน

วิธีการ
1.ผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน11คน
ประเมินประสิ ทธิผล
สมรรถนะและตัว
บ่งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้
ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

การเก็บข้ อมูล
1.สร้างแบบ
ประเมิน
ประสิ ทธิผล
2.เก็บรวบรวม

2.นาแบบประเมิน
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู ้ไปให้ครู
จานวน 30 คน
ประเมินตนเองตาม
สมรรถนะและตัว
บ่งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้
ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล

1.เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครู
จานวน 30 คน
2.วิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล

เครื่องมือทีใ่ ช้ การวิเคราะห์
แบบประเมิน ค่าสถิติ
ประสิ ทธิผล พื้นฐานได้แก่
ความความถี่
และค่า
ร้อยละ การ
การวิเคราะห์
หา ค่าเฉลี่ย

ผลทีไ่ ด้
ประสิ ทธิผล
สมรรถนะ
และตัวบ่งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้
ของครู
โรงเรี ยน
( X )และค่า มาตรฐาน
ส่วนเบี่ยงเบน สากล
มาตรฐาน
(S.D.)
แบบประเมิน ค่าสถิติ
ผลการ
ตนเองตาม
พื้นฐานได้แก่ ประเมิน
สมรรถนะ
ความถี่และค่า ตนเองของครู
และตัวบ่งชี้
ร้อยละ การ
ตาม
สมรรถนะการ วิเคราะห์หา สมรรถนะ
จัดการเรี ยนรู ้ ค่าเฉลี่ย( X ) และตัวบ่งชี้
ของครู
และค่าส่วน สมรรถนะการ
โรงเรี ยน
จัดการเรี ยนรู ้
เบี่ยงเบน
มาตรฐานสากล มาตรฐาน
ของครู
โรงเรี ยน
(S.D.)
มาตรฐาน
สากล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจ ัย เรื่ อ งการพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา และสังเคราะห์สมรรถนะ
และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการเรี ย นรู ้ ของครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล 3) เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
มาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ 4) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ย นรู ้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล โดยใช้วิธี ก ารวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) และใช้การออกแบบวิธีวิจยั แบบ
Exploratory Sequential Design:(Creswell 2011:69) ในการดาเนินการวิจยั มีข้ นั ตอน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1การวิจยั (Research: R1) การศึกษาและสังเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development:D1) การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ าง
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลกับข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน
โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน
การวิจยั เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและสั งเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล
1. ผลการศึกษาและสั งเคราะห์ แนวคิด หลักการ เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1.1 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ แนวคิด หลักการเจตนารมณ์ ของโรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลของสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (World- class standard school) พบว่าหลักการ
และเจตนารมณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้ อมสาหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21มีจุดมุ่งหมายและทิศทาง คือ 1) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen)
2) ยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 3) ยกระดับ
การบริ หารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management) 4)พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ได้
มาตรฐานสากล 5) พัฒนาครู ให้มีสมรรถนะในด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
6) พัฒนาผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก 7) มี การกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้สูงในระดับสากล และ
8) มีระบบการประเมินผลครู ที่เป็ นมาตรฐานสากล
1.2 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นการเสริ มสร้างความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21เพื่อ พัฒนาผู เ้ รี ย นให้มีศ กั ยภาพเป็ นพลโลกคื อ 1) การจัด
การเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 2) การจัดการเรี ยนการสอนสาระเพิ่มเติมความเป็ นสากลเป็ นการศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study :IS) มี3 สาระประกอบด้วยIS1-การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Research and Knowledge Formation) IS2-การสื่ อสารและการนาเสนอ(Communication and
Presentation) และ IS3- การนาองค์ความรู้ไปใช้บริ การสังคม (Social Service Activity)โดยมีกิจกรรม
การเรี ยนรู้ บนั ได 5ขั้นเพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน(Five steps for student development)สู่ มาตรฐานสากลที่
ใช้ตวั ย่อว่า QSCCS ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนพบว่าคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ประกอบด้วย1) เป็ นเลิศทางวิชาการ (Smart) คือ มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี รอบรู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์) สามารถแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 2) สื่ อสารได้อย่างน้อย2ภาษา(Communicator) 3) ล้ าหน้าทางความคิด(Thinker) 4)
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovator) 5) ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)
1.4 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ พบว่า สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้มีจานวน 12 สมรรถนะ
สมรรถนะได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) จานวน 5 สมรรถนะประกอบด้วย 1) สมรรถนะ
การพัฒนาวิช าชี พ 2) สมรรถนะจริ ยธรรม จรรณยาบรรณ และค่า นิ ยม 3) สมรรถนะการสื่ อสาร
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4)สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน และ5) สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถนะ
ประจาสายงาน(Functional competency) จานวน 7 สมรรถนะประกอบด้วย1)สมรรถนะการออกแบบ
หลักสู ตร 2) สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 3) สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน 4)สมรรถนะด้าน
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ 5) สมรรถนะการพัฒนาสื่ อ
และเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ 6) สมรรถนะการทางานเป็ นทีม และ7) สมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม
1.5 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า
สมรรถนะย่อยมีจานวน 25 สมรรถนะได้แก่ 1) การรู ้เรื่ องหลักสู ตร2) การออกแบบการเรี ยนรู้ 3) การ
พัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ 4) ความรู ้ในเนื้อหาและความรู้เรื่ องการเรี ยน
การสอน5) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 6) การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 7) การวัดและประเมินผล 8)
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง 9) การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา 10) ความรู้ถึงความ
ตระหนักต่อโลก 11) ความตระหนักรู ้ ต่อสภาพแวดล้อม 12) ทักษะทางสังคม และความฉลาดทาง
อารมณ์ 13) ทักษะการจัดการตนเองและการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 14) ทักษะการบริ หารและ
การจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ 15) การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ 16)พัฒนา
วิชาชี พ 17) การบริ การทางวิชาชี พและชุมชน 18) ทักษะชีวิต 19) ทักษะการสื่ อสาร 20) ทักษะทาง
นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 21) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อน (Co-learning)
22) เทคนิควิธีสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ 23) ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 24) ทักษะการ
สะท้อน และการสร้างนิสัยในการคิด 25) ทักษะอาชีพ
1.6 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่
21 ประกอบด้วย15 องค์ประกอบ คือ1) ทักษะความร่ วมมื อ (Collaboration) 2) ทัก ษะการสื่ อ สาร
(Communication) 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy) 4) ทักษะทางสังคมและทักษะ
ทางวัฒนธรรม (Social and/or cultural skills) 5) ทักษะการเป็ นพลเมือง(Citizenship) 6) ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) 7) ทักษะการคิดวิจารณญาณ(Critical thinking) 8) ทักษะการสร้างผลผลิต
(Develop quality products /Productivity) 9) การพัฒนาผลผลิ ตอย่า งมี คุ ณภาพ (Develop quality
products /Productivity) 10) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving 11) ทักษะการนาตนเอง (Selfdirection)12) ทักษะการวางแผน (Planning) 13) การยืดหยุน่ และการปรับตัว (Flexibility and adaptability)
14) ทักษะในการเป็ นผูน้ าในการเรี ย นรู ้ ทัศนคติข องผูเ้ รี ย นและแรงจูงใจในการเรี ย น(Leadership
to learn, Learner attitude and motivate to learn) และ15) ทักษะความรับผิดชอบ(responsibility)
1.7 ผลการสังเคราะห์ การจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1)
ทักษะ ด้านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 2) ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ
สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life
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and Career Skills) 4) ทักษะการคิดวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem
solving) 5) ทักษะการติดต่อติดสื่ อสารการให้ขอ้ มูลสารสนเทศและการรู ้เท่าทันสื่ อ(Communications
information and media literacy) 6) ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ า
(Collaboration, teamwork and leadership) 7) ทัก ษะการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and
innovation ) 8) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร(Computing
and ICT literacy ) 9) ทักษะความมีวินยั ในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง(Career and learning self- reliance)
10) ทักษะความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม(Cross-cultural understanding) 11) ทักษะพื้นฐาน“ 3Rs ”ได้แก่
ได้แก่ทกั ษะการอ่าน(Reading)ทักษะการเขียน(Riting or write) และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ (Rithmetic
or Arithmetic) 12) ความรู ้พ้ืนฐานในยุคดิจิทลั (Digital-age literacy 13) การคิดเชิ งประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์(Inventive thinking) 14) วิธีการคิด (Ways of thinking) 15) วิธีการทางาน (Ways of
working 16) ทักษะความเข้าใจและปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี(Civic Literacy 17) การคิดแบบมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) 18) ทักษะการสื่ อสาร (Communication)
19) การคิด และการสะท้อนผลของการเรี ยนรู ้ (Thoughtful engagement) 20) ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ (Life and career skills)
1.8 ผลจากการศึ ก ษาและสัง เคราะห์ ก ารจัด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล พบว่ามี 29 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนและออกแบบการสอนตามรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 2) การโค้ชและให้คาปรึ กษา 3)ใช้สื่อเรี ยนการสอนตามเนื้ อหา 4) วัดและ
ประเมินผลผูเ้ รี ยนตามตามตัวชี้วดั และใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 5) จัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 6) อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ 7) พัฒนาทักษะการสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 8 ) พัฒนาทักษะการจัดการ 9 ) สร้างแรงจูงใจ/ใช้วิธีเชิงบวก 10 ) การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ และเรี ยนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ 11 ) พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 12 ) ความชัดเจนใน
เนื้ อหาที่ สอน 13) พัฒนาทักษะการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม 14) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT
literacy) และใช้เทคโนโลยีในการสอน 15) การทางานเป็ นทีม 16) การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ
17) พัฒนาทักษะการเป็ นพลเมือง (Citizenship) 18) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเหมาะสม
กับเนื้ อหาที่ระบุ ไว้ 19) การสอนให้ผเู้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ 20) ฝึ กทักษะการคิด/คิดสร้างสรรค์
21) การสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 22) การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับรายวิชาอื่นๆ 23) การสอน
แบบเพื่อนสอนเพื่อน 24) การสอนให้นักเรี ยนตั้งประเด็นคาถาม/สมมุ ติฐาน 25) การเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริ ง/ฝึ กการปฏิบตั ิ 26) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 27) การสอนแบบแก้ปัญหา/ 28) ทัก ษะ
การคิดวิจารญาณ(Critical thinking) 29) การสอนแบบร่ วมมื อกัน(Collaboration)
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1.9 ผลจากการจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั การวัดผลประเมินผลการเรี ยน พบว่า
การวัดและการประเมินผลผูเ้ รี ยนต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายคือ 1) การวัดโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน 2) การวัดการเรี ยนรู้โดยวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 3) การใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล
3) การใช้แฟ้ มสะสมงานในการวัดสมรรถนะหรื อระดับขีดความสามารถของทักษะในศตวรรษที่ 21
ของผูเ้ รี ยน 4) การประเมินตามสภาพจริ ง 5) การวัดและประเมิน(Classroom Based Assessment)
โดยการวัดเพื่อการ เรี ยนรู้ (Assessment for Learning) การวัดประเมินขณะเรี ยนรู้ (Assessment as
Learning) และการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning)
1.10 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลมี 14 องค์
ประกอบหลัก คือ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ 2) มี ทกั ษะทางสังคม 3) มี คุณธรรม
จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก 4) มี ทกั ษะการติ ดต่อ
สื่ อสาร การให้ขอ้ มูล สารสนเทศและการรู ้ เท่าทันสื่ อ 5) มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ และสร้ าง
ความรู ้ ข้ ึนใหม่ 6) มีความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต 7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ 8) มีทกั ษะในด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร 9) มีทกั ษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีม10) มีทกั ษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 11) มีความสามารถในการสรุ ปองค์ความรู้ 12) มีทกั ษะด้านอาชีพและความมีวินยั ใน
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 13) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจที่สมบูรณ์ และ14 )มีความรู้ยุคดิจิทลั ได้แก่
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา ข้อมูล ทัศนภาพ และพหุวฒั นธรรม
2. ผลการศึกษาและสั งเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ตามวิธีการเชิ งประจักษ์
(Empirical Method)
ผลการศึกษาและสังเคราะห์ พบว่า ขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ มี 7 ขั้นตอน
คือ 1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล 2) กาหนดรู ปแบบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ 3) ออกแบบสมรรถนะ(ร่ าง)
โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ รายการสมรรถนะ และจัดสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional กาหนดคานิ ยามสมรรถนะ กาหนดกลุ่มของสมรรถนะซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มความรู ้ (Knowledge-K) กลุ่มทักษะ (Skill-S) และกลุ่ม
คุณลักษณะและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 4) รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ 5) การนาตัวบ่งชี้ ที่ผา่ น
ตามเกณฑ์ก ารพิจารณามารวบรวมและคัดแยกจัดตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาสายงาน
พัฒนา และตามสมรรถนะย่อยจัดทาเป็ น (ร่ าง) สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล 6) พิจารณาตรวจสอบสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะโดยการสัมมนา
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อ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 7) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ดว้ ย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่หนึ่ง (Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order confirmatory factor analysis)
3. ผลการศึกษาแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการสั มภาษณ์
ผลจากการสัมภาษณ์ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 5 คนในประเด็นที่ เกี่ ยวกับสมรรถนะการจัด
การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล คุ ณ ลัก ษณะของครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล และ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล พบว่า สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มีจานวน 8 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการ พัฒนาวิชาชี พ 2) สมรรถนะการสร้างและ
พัฒนาหลักสู ตร 3) สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ 4) สมรรถนะการสื่ อสาร 5) สมรรถนะการ
ประเมินผลผูเ้ รี ยน 6 ) สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นและการจัดการเรี ยนรู้ 7) สมรรถนะ
จรรณยาบรรณครู 8) สมรรถนะการสร้างบรรยากาศและทักษะในการจัดห้องเรี ยนที่ดี
ด้านการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่ามีจานวน 16 องค์ประกอบ
คือ1) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นความแตกต่าง ระหว่างบุคคล /การรู ้จกั ผูเ้ รี ยน เป็ นรายบุคคล /การ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน 2) การปฏิ บตั ิ ฝึ กทักษะเพื่อนาไป สู่ สัมมาชี พ 3 ) การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน 4) การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน 5)การจัดการเรี ยนการสอนที่
ส่ งเสริ มพหุปัญญาผูเ้ รี ยน 6) การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ /คิดสร้างสรรค์
/คิดอย่างมีวิจารณญาณ 7) การจัดการเรี ยนรู้แบบบันได 5 ขั้น 8) การพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยทักษะสร้าง
แรงบันดาลใจ 9) การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้เทคนิ ค กลยุท ธ์ ที่ ต รงกับ จุ ด ประสงค์ เนื้ อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และศักยภาพของผูเ้ รี ยน 10 ) การเรี ยนรู้คิดด้วยจิตทั้ง 5 11) การสอนแบบบูรณาการ
12) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 13) การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 14) การจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิคแบบนาตนเอง 15) การจัดการเรี ยนการสอน
ให้ผเู้ รี ยนได้ตระหนักรู้สังคม/ตนเอง 16) การจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนสามารถสรุ ปองค์ความรู้
ได้ดวั ยตนเอง
ด้านคุณลักษณะของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า มีจานวน 16 องค์ประกอบคือ1) ผู้
อานวยความสะดวก 2) มีคุณธรรม จริ ยธรรมวิชาชีพ 3) เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ และเนื้ อหา 4)
การพัฒนาตนเอง และสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ 5) เป็ นพลเมืองที่ดีของชาติและปฏิบตั ิตน
ตามหลัก ศาสนา 6) สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 7) มุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตา 8) มีระเบียบวินยั
ขยัน หมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบ และประหยัด 9) ปลูกฝังผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชี วิตมีจิตสานึ กที่ดีต่อ
ตนเอง และสังคม 10) มีทกั ษะการประเมินผล 11) มีความคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 12) มีทกั ษะ
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การสอนให้ ผู้เ รี ย นสร้ า งผลงานได้ 13)การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้น การท างานร่ วมกับผู ้อื่ น14)
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี 15) บูรณาการความรู้ได้ และ16) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร
ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล พบว่า คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนมีองค์ประกอบ
คือ 1)มี ทกั ษะการสื่ อสารและความสามารถด้า นภาษาทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ 2) มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) คิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และคิดแก้ปัญหา (Problem solving) 3) มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ 4) มีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 5)มี
ทักษะความสามารถในการศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Independent Study) และสร้างองค์ความรู้ดว้ ย
ตนเอง 6) มี ทักษะในการใช้ ICT และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ 7) มีทกั ษะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 8) มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม 9) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ10) มี
ความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อสิ่ งแวดล้อม และ11) มีทกั ษะทาง
สังคม
4. ผลการศึกษาและสั งเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลการศึกษาและสังเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล เป็ นการน าผลจากการศึ ก ษา สั ง เคราะห์ แ ละผลจากการสั ม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิมาสังเคราะห์และสรุ ปเป็ นสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ ดังนี้
4.1 ผลการสังเคราะห์ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลจาก
หลักการ แนวคิด เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ได้สมรรถนะจานวน 12 สมรรถนะ
และผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ ได้สมรรถนะจานวน 8 สมรรถนะเมื่อนามาสังเคราะห์โดยจัด
กลุ่มสมรรถนะที่มีชื่อและลักษณะคล้ายกัน พบว่า สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลมีจานวน 12 สมรรถนะประกอบด้วย 1)สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ 2) สมรรถนะการออกแบบ
หลักสู ตร3) สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 4) สมรรถนะการประเมินผล ผูเ้ รี ยน 5) สมรรถนะ
การสื่ อสาร 6) สมรรถนะทางด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เ ทคโนโลยี ใ นการส่ ง เสริ ม
การเรี ยนรู้ 7) สมรรถนะการทางานเป็ นทีม 8) สมรรถนะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 9) สมรรถนะ
ในการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรี ยนรู้ 10)สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน 11)
สมรรถนะในการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา และ12) สมรรถนะด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิ ยม
4.2 ผลการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า
มีจานวน 30 สมรรถนะย่อยประกอบด้วย 1) การรู ้เรื่ องหลักสู ตร 2) การออกแบบการเรี ยนรู้ 3) การ
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รู้รูปแบบการเรี ยนรู้หรื อวิธีการเรี ยนที่ดีที่สุดของผูเ้ รี ยน 4) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง 5)
ความรู้ ในเนื้อหาและความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอน 6) เทคนิควิธีสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ 7) การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ 8) ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิด 9) การวัดและประเมินผล 10) การประเมิน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 11) การประเมินตามสภาพจริ ง 12) ทักษะการสื่ อสาร 13) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร 14)ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกันกับเพื่อน
(Co-learning) 15)ทักษะทาง สังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 16) ความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก
17) ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 18) ทักษะชีวติ 19) ความตระหนักรู ้ต่อสภาพแวดล้อม
20) ทักษะพลเมือง 21) ทักษะอาชีพ 22) ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 23) การ
พัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ 24) การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 25)
การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ 26) การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา 27) การบริ การ
ทางวิชาชี พและชุ มชน 28) ทักษะการบริ หารและการจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
29) จริ ยธรรมวิชาชีพ 30) ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
4.3 ผลการศึกษา และสังเคราะห์ ตวั บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ มีจานวน 122 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้
สมรรถนะการออกแบบหลัก สู ตรจานวน11ตัวบ่ง ชี้ 2) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
จ านวน 28 ตัว บ่ ง ชี้ 3) ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการประเมิ น ผลผูเ้ รี ย นจ านวน 13 ตัว บ่ ง ชี้ 4) ตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะการสื่ อสารจานวน5ตัวบ่ง ชี้ 5) ตัวบ่ งชี้ ส มรรถนะการใช้ข ้อมู ล สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้จานวน 4 ตัวบ่งชี้ 6) ตัวบ่งชี้สมรรถนะการทางานเป็ นทีมจานวน
8 ตัวบ่งชี้ 7) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม จานวน 25 ตัวบ่งชี้ 8) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการ
พัฒนาสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรี ยนรู้จานวน 6 ตัวบ่งชี้ 9) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนจานวน 7 ตัวบ่งชี้ 10) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาจานวน 4 ตัวบ่งชี้
11 ) ตัวบ่งชี้สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพจานวน 7 ตัวบ่งชี้ และ12) สมรรถนะจริ ยธรรมจรรยาบรรณ
และค่านิยม จานวน 4 ตัวบ่งชี้
4.4 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ คุณลัก ษณะและศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์จาก หลักการ แนวคิด เอกสาร ตารา ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
จากการสัมภาษณ์ ผทู ้ รงคุ ณวุฒิโดยนามากาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม พบว่า คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่
เป็ นสากลมีองค์ประกอบหลักจานวน 14 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อยจานวน 82 องค์ประกอบ
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตร
1.1 มีความรู้และสามารถวิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.2 สามารถจัดทาคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
1.3มีความรู้ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความ
มุ่ ง หมายของหลั ก สู ตรสถานศึ ก ษา หลั ก สู ตรอาเซี ยนและหลั ก สู ตรเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล
1.4 มีความสามารถในการสร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้บรณาการกับ หลักสู ตรท้องถิ่น
หลักสู ตรอาเซียน และเทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
1.5 มีความรู้ความสามารถในการประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสู ตร

สมรรถนะย่อยที่ 1
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นามาออกแบบการเรี ยนรู ้
2.2มีทกั ษะในการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเ คราะห์ ม าออกแบบการเรี ย นรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐาน การเรี ย นรู ้ ตัว ชี้ ว ดั
สมรรถนะสาคัญ และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องเหมาะสมกับวัย
ธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน
สมรรถนะย่อยที่ 2
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรียน
3.1 สามารถวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผูเ้ รี ยน
3.2 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้และความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่มของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
3.3 สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและ มีประสิ ทธิภาพตอบสนอง
การเรี ยนรู้ และความต้องการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3.4 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัด และสนใจและ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่อยที่ 3
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร

̅

S.D.

แปลผล

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.96 0.08 มากที่สุด
4.60 0.89 มากที่สุด

5.00 0.00 มากที่สุด
4.80 0.45 มากที่สุด
4.80 0.44 มากที่สุด
5.00 0.00 มากที่สุด
5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

4.90
4.89

0.22
0.25

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
̅
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง
1.1มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
5.00
สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
1.2 มีความสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองหรื อการเรี ยนรู้แบบนา
5.00
ตนเอง(Self-Directed Learning)
1.3มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยน เรี ยนด้วยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา
5.00
(Learning by doing) เน้นฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่ สัมมาชีพ
1.4มีความรู้และสามารถส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.00
(Independent Study)
สมรรถนะย่อยที่ 1
5.00
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ในเนื้อหา และความรู้ เรื่องการเรียนการสอน
2.1 มีทกั ษะในการเลือกเทคนิ ค กลยุทธ์วิธีสอนที่ตรงกับจุดประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรมการ
5.00
เรี ยนการสอน และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2.2 มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาวิชาและสามารถจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้
5.00
ผูเ้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมาย
2.3 มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เชื่อมโยงกับทักษะการเรี ยนรู้ใน
5.00
ศตวรรษที่ 21
2.4 มีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.00
สมรรถนะย่อยที่ 2
5.00
สมรรถนะย่ อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ

S.D.

3.1มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคนิค วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving)
3.2 มี ค วามรู ้ ความสามารถในการใช้เ ทคนิ ค วิธีการจัด การเรี ย นการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom)

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

3.3มีความรู้และทักษะในการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem –
based Learning : PBL)
3.4 มีความรู้ และทักษะในการใช้เทคนิ ควิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Projectbased Learning : PBL)

แปลผล

0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
̅
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
3.5 มีความรู้ และทักษะในการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับ
5.00
เนื้อหาที่ระบุไว้
3.6มีความรู้และมีทกั ษะในการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
5.00
3.7 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
5.00
3.8มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิดในวิธีการสอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ
(Collaborative Learning) และสามารถนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี 5.00
ประสิ ทธิภาพ
3..9 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคนิควิธีการเรี ยนรู้แบบนาตนเอง (Self-Directed Learning)
5.00
สมรรถนะย่อยที่ 3
5.00
สมรรถนะย่ อยที่ 4 กลยุทธ์ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
4.1มี ค วามสามารถจัด รู ป แบบกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะการคิ ด ซึ่ ง
ประกอบด้วย ทักษะการคิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท ักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ 5.00
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการรู้คิด และทักษะการคิดสร้างสรรค์
4.2 มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5.00
4.3 มีความรู้และสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
4.60
4.4 มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
4.60
ความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
4.5 มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่21
4.60
4.6มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้พลังคาถาม(Power
4.60
Questions)
4.7 มีความรู้ และสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยการเรี ยนรู้ คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five
4.60
Minds for the Future)
สมรรถนะย่อยที่ 4
4.71
สมรรถนะย่ อยที่ 5 ทักษะการสะท้ อนและการสร้ างนิสัยในการคิด
5.1มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการการสะท้อนคิด (Reflective Thinking) และ
4.60
สามารถนาแนวคิด หลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5.2 มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ในการส่ งเสริ ม
4.80
ทักษะการสะท้อนคิดและการสร้างนิสัยในการคิดตามความแตกต่างและ วัยของผูเ้ รี ยน
5.3 สามารถใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจเรี ยนรู้หลังทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ ง
4.80
การทางาน After Action Review (AAR)ได้
สมรรถนะย่อยที่ 5
4.73
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
4.89

S.D.

แปลผล

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การวัดและประเมินผล(Classroom Based Assessment )
1.1 สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการการวัดและประเมินผลไปประเมินผลผูเ้ รี ยน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2มีความสามารถและมีทกั ษะในการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลายตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม การเรี ยนรู้ และผูเ้ รี ยน
1.3มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับขั้นพฤติกรรมของแต่ละ
ประเภทของมาตรฐานตัวชี้วดั การเรี ยนรู้รายวิชาและสอดคล้องกับการออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
1.4 มีทกั ษะในการประเมินเพื่อการเรี ยนรู้(Assessment for Learning ) และการวัด
ประเมินขณะเรี ยนรู้ (Assessment as Learning)ของผูเ้ รี ยน
1.5 มีทกั ษะการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วดั
1.6 มีทกั ษะการประเมินเพื่อพัฒนา/ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายคน
สมรรถนะย่อยที่ 1
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การประเมินทักษะในศตวรรษที่21
2.1สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21ไปประเมิน
ทักษะผูเ้ รี ยน
2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลทั้งระบบออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์(offline)
2.3 มีทกั ษะในการสะท้อนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) จากการประเมินผลผูเ้ รี ยนและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่อยที่ 2
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การประเมินตามสภาพจริง
3.1สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการประเมินสภาพจริ งไปใช้ในการ
ประเมินผูเ้ รี ยน
3.2 มีความสามารถในการออกแบบภาระงานและสร้างเครื่ องมือในการประเมินตามสภาพจริ ง
3.3 มีทกั ษะในการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนในการทาแฟ้ มสะสมงานและใช้แฟ้ มสะสม
งานในการประเมินผูเ้ รี ยน
3.4 มีทกั ษะในการวางแผนและออกแบบในการประเมินโดยให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเองการ
ประเมิน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง
สมรรถนะย่อยที่ 3
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน
สมรรถนะที่ 4 การสื่ อสาร
สมรรถนะย่ อย ทักษะการสื่ อสาร
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่าง ประเทศอื่นๆในการฟัง พูด
อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง
2.มีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
และสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
3. มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
4. มีทกั ษะการสื่ อสารและนาเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ (Effective Communication)
5. มีทกั ษะการฟัง/มีเหตุมีผลและมีสุนทรี ยศิลป์
สมรรถนะย่อย ทักษะการสื่ อสาร
สมรรถนะที่ 4 การสื่ อสาร
สมรรถนะที่ 5 การใช้ ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ เทคโนโลยี ในการส่ งเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5.1 มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ
5.2 มีทกั ษะในการสื บค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)
5.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไป ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะในการสื บค้นข้อมูล การสื่ อสาร การ แก้ปัญหา การ
ทางาน การนาเสนอ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและอาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิผล
5.4 มี ความสามารถใช้สื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัด และ
ประเมิน ผล ที่ เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ความสามารถ ความสนใจและ
รู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่ อย
สมรรถนะที่ 5 การใช้ ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ เทคโนโลยี ในการส่ งเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะที่ 6 การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ส่ งเสริมให้ ผู้เรียน เรียนร่ วมกันกับเพือ่ น(Co-Learning)
1.1มีทกั ษะในการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผนและดาเนินงานร่ วมกับหมู่คณะอย่างเป็ นระบบ
1.2 มีทกั ษะในการวินิจฉัยทาความรู้จกั ทาความเข้าใจและการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในการจัดกลุ่มของ
ผูเ้ รี ยนที่จะเรี ยนและทางานร่ วมกันเพื่อสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จร่ วมกัน
1.3 มีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะในการใช้เ หตุ ผ ล ทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์/ คิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการรู้คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
1.4 สามารถน าความรู้ ความเข้าในหลักการของการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co-Learning) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.5มีทกั ษะในการเสริ มแรงให้กาลังใจส่ งเสริ มสนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานและผูเ้ รี ยนในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.6 มีทกั ษะในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรื อแสดงบทบาทผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะย่ อยที่ 1
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะทางสั งคมและความฉลาดทางอารมณ์
2.1 มีความสามารถในการฝึ กและพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ
เป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
2.2 มี ความรู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสามารถใช้กลยุทธ์
วิธีการ และหลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวน การเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
เสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ ึงได้แก่
- การรู้จกั รักตนเองและสังคม(Learning to love ) -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
- การตระหนักรู้สังคม ( Social-awareness)
-การตระหนักรู้สังคม ( Social-awarenessความสามารถทางการเข้าสังคม (Social
Competence) - การสร้างสัมพันธภาพ อันดีระหว่างบุคคล (Relationship skills)
- การจัดการตนเอง (Self-management) -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
- ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social Competence)
- การสร้างสัมพันธภาพ อันดีระหว่างบุคคล (Relationship skills)
- การจัดการตนเอง (Self-management) -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
สมรรถนะย่อยที่ 2
สมรรถนะที่ 6 การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะที่ 7 สั งคมและวัฒนธรรม
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ความรู้ ถึงความตระหนักต่ อโลก
1.1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ ยวกับความตระหนักต่อโลก (global awareness)และ
สามารถใช้ฐานความรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ในบริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลกศึกษา
1.2 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักในสภาพปัจจุบนั ของโลก (state
of planet awareness) การพัฒนา แนวโน้มและการเผชิญปั ญหาของสังคมโลกไปบูรณาการใน
การเรี ยนการสอน
1.3 มีการบูรณาการเนื้ อ หา แนวคิ ดหรื อ หัวข้อ เกี่ ยวกับ โลกและความตระหนักต่ อ โลก
(global awareness) เหตุการณ์โลกปั จจุบนั /ปั ญหาโลกหรื อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในท้องถิ่นของ
ผูเ้ รี ยน ในประเทศ และในโลกเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สมรรถนะย่อยที่ 1
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย กระบวนการทางสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้ รี ยน
2.2 มีทกั ษะในการประเมิน การสะท้อนความรู้ ความคิด วิธีปฏิบตั ิ และสุ นทรี ยะ บน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และการปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
2.3 สามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไป
จัดการเรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้อหา
สมรรถนะย่อยที่ 2
สมรรถนะย่ อยที่ 3 ทักษะชีวิต
3.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสาคัญ องค์ประกอบของทักษะชีวิตและแนวทางการ
เสริ มสร้างทักษะชีวติ ที่กาหนดเป็ นสมรรถนะสาคัญไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 สามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างในเรื่ องของการมีทกั ษะชีวติ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
3.3 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวติ ไปบูรณาการใน
กระบวนการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิ
สมรรถนะย่อยที่ 3

สมรรถนะย่ อยที่ 4 ความตระหนักรู้ ถงึ สภาพแวดล้อม
4.1 สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
4.2 มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความเข้า ใจและมี ค วามตระหนั ก ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
4.3 มีทกั ษะในการใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตสานึกให้กบั ผูเ้ รี ยนในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยอยูบ่ นพื้นฐานของระบบนิเวศ
4.4 สามารถน าความรู ้ ค วามเข้า ใจในวิ ธีการที่ ถู กต้อ งและเหมาะสมของความ
ตระหนักรู ้ถึงสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้สร้างสรรค์และพัฒนา/แก้ไขสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
4.5สามารถเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
หรื อมลพิษที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะย่อยที่ 4

̅

S.D.

แปลผล

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

4.80

0.44 มากที่สุด

4.80

0.44 มากที่สุด

4.87

0.29 มากที่สุด

4.60 0.89 มากที่สุด
5.00 0.00 มากที่สุด
5.00 0.00 มากที่สุด
5.00 0.00 มากที่สุด
4.80 0.44 มากที่สุด
4.88 0.27 มากที่สุด
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะย่ อยที่ 5 ทักษะพลเมือง
5.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของทักษะพลเมือง
5.2 สามารถปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้ปฎิบตั ิตาม
5.3มีความสามารถในการใช้วธิ ีการที่หลากหลายฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะที่เป็ น
พื้นฐานของความเป็ นพลเมือง
5.4 สามารถน าความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิ ด ของการมี ทักษะ
พลเมืองไปพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรมในเชิ งปฏิ บตั ิการ
เพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่อยที่ 5
สมรรถนะย่ อยที่ 6 ทักษะอาชีพ
6.1 มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพื่อนร่ วมงานและต่อสังคม
6. 2 สามารถนาความรู ้ ความเข้าใจในพื้นฐานความรู ้ของทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิจริ ง
6.3 มี ทักษะในการจัดกิ จกรรม สร้ างเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการปฏิ บัติ
จริ ง ที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานใน
อาชีพ
6.4 สามารถนาความรู ้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดมาจัดกิ จกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้ ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนสามารถเกิดผลงาน/ชิ้นงาน และ สามารถคิด วิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพได้
สมรรถนะย่อยที่ 6
สมรรถนะย่ อยที่ 7 ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
7.1 สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
7.2 สามารถนาความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริ มสร้าง
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
7.3มีความรู ้และมีทกั ษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่อยที่ 7

̅

S.D.

แปลผล

4.80
4.60

0.44
0.89

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

4.80

0.44

มากทีส่ ุ ด

4.60

0.89

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.90

0.22

มากทีส่ ุ ด

4.60

0.89

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.87

0.30

มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
̅
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
4.90
สมรรถนะที่ 7 สังคมและวัฒนธรรม
สมรรถนะที่ 8 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ
1.1มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ย นมี ผ ลผลิ ตใหม่ๆด้วยค่า ของคนและผลของงาน 5.00
(Productive Mind )
1.2 สามารถนาความรู ้ ความเข้าใจไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่ ง
5.00
ใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม (Creative Mind )
สมรรถนะย่อยที่ 1
5.00
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการใช้ แหล่ งเรียนรู้
2.1 มีทกั ษะในการจัดทาระบบแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
5.00
2.2 มีทกั ษะในการเลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้จาก เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ที่
5.00
เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัยของผูเ้ รี ยน
2.3สามารถนาความรู ้ ความเข้าใจในหลักการการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้
5.00
ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานและชิ้นงาน
2.4 มีทกั ษะในการติดตามและประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ใน
4.80
การจัดการเรี ยนการสอน
สมรรถนะย่อยที่ 2
4.95
สมรรถนะที่ 8 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนรู้
4.98
สมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้
1.2 มีทกั ษะในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความสุ ขและความปลอดภัยของ ผูเ้ รี ยน
1.2มีทกั ษะในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความสุ ขและความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน
1.3 มีทกั ษะในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ ประจาวิชา
สมรรถนะย่อยที่ 1

S.D.
0.22

แปลผล
มากทีส่ ุ ด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากทีส่ ุ ด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.11
0.06

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.93

0.44
0.15

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
2.1มีทกั ษะในการวางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2.2 มีทกั ษะในการดูแลผูเ้ รี ยน
2.3มีทกั ษะในจัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์และจัดหา
แหล่งทรัพยากรที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.4 มีความรู้และมีทกั ษะการเป็ นโค้ช ให้คาปรึ กษา คาแนะนากับผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่อยที่ 2
สมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
สมรรถนะ ที่ 10 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการศึกษา
สมรรถนะย่ อย การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษา
10.1มีทกั ษะในการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
10.2 มีทกั ษะในการออกแบบวิจยั เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยั และสามารถสร้างนวัตกรรม หรื อเลือก
วิธีการ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาที่จะวิจยั
10.3 มีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ ยวกับ การพัฒนาและแนวโน้มใน
ปัจจุบนั เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
10.4 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน
หรื อการวิจยั ทางการศึกษา
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะ ที่ 10 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการศึกษา
สมรรถนะที่ 11 การพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การบริการทางวิชาชีพและชุ มชน
1.1มีการสนับสนุ นทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่ วม การแบ่งปั น
สิ่ งปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่ การปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน

1.2 มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถโค้ช แนะนา หรื อ
ให้กบั ปรึ กษาทางวิชาชีพได้
1.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนกับ
เพื่อนร่ วม วิชาชีพในกระบวนการเรี ยนรู ้แบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ
(Professional Learning Community :PLC)
สมรรถนะย่อยที่ 1

̅

S.D.

แปลผล

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

5.00
4.95
4.94

0.00
0.11
0.13

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.40

0.89

มาก

4.40

0.89

มาก

4.60

0.89

มากที่สุด

4.47

0.89

มาก
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้ านวิชาการ
2.1มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ติดตามองค์ความรู ้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ
และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.2 มีทกั ษะในการวางแผนในการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
2.3 มีทกั ษะในการสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมและสามารถเผยแพร่ ได้ท้ งั ในระดับ
โรงเรี ยน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2.4 ปฏิบตั ิตนให้เป็ นเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู
สมรรถนะย่อยที่ 2
สมรรถนะที่ 11 การพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 12 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่ านิยม
สมรรถนะย่ อย จริยธรรมวิชาชีพ
12.1มีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม เข็มแข็งใน
จรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม
12.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกและวิญญาณแห่งความเป็ นครู และ
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
12.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกที่ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
12.4 มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบและประหยัดอดออม
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะที่ 12 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่ านิยม
ค่ าเฉลีย่

̅

S.D.

แปลผล

5.00 0.00 มากที่สุด
4.60 0.89 มากที่สุด
4.80 0.44 มากที่สุด
4.60 0.89 มากที่สุด
4.75 0.56 มากที่สุด
4.61 0.73 มากทีส่ ุ ด

4.60 0.89 มากที่สุด
4.60 0.89 มากที่สุด
4.60 0.89 มากที่สุด
4.60
4.60
4.60
4.89

0.89
0.89
0.89
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity Index: CVI) ของแบบ
สอบถามความต้องการจาเป็ นสาหรั บครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลเกี่ ย วกับ สมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเทียบกับเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย
ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาในการวิจยั ที่ ยอมรับได้คือค่าเฉลี่ ย ( X ) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานไม่ เกิ น1.00 (มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ , 2555:179) ซึ่ ง ผลการพิ จ ารณาตรวจสอบของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
( ̅=4.89,S.D=0.33)อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่3.50ขึ้นไปและมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ไม่เกิ น1.00 โดยสมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 12 สมรรถนะมีความ เหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ดทุ ก สมรรถนะโดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ระหว่า ง4.60 -5.00 และมี ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.00-0.89 สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือสมรรถนะ ที่ 10 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
(̅=5.00,S.D= 0.00) และสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือสมรรถนะที่ 12 จริ ยธรรม จรรยาบรรณและ
ค่านิ ย ม (̅=4.60,S.D=0.89) ด้านสมรรถนะย่อยจานวน 30 สมรรถนะค่า เฉลี่ ย ระหว่าง 4.47-5.00
และมี ค่าส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.89 ซึ่ งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
จานวน 29 สมรรถนะ สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅=5.00 ,S.D=0.00)
คือสมรรถนะย่อยที่ 3 เทคนิ ควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพของสมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ สมรรถนะย่อยที่ 2 การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21ของสมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน
และสมรรถนะย่อยที่1ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการใน สมรรถนะที่ 8 การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ สมรรถนะย่อยการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
ในสมรรถนะที่ 10 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา สาหรับสมรรถนะย่อยที่มีความ เหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก คื อสมรรถนะย่อยที่ 1 การบริ การทางวิชาชี พและชุ มชนในสมรรถนะที่ 11 การพัฒนาวิชาชี พ
(̅=4.47,S.D=0.89) สาหรับความเหมาะสมของตัว บ่งชี้สมรรถนะทั้ง122ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
4.40 -5.00 และมี ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.89โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ดจ านวน120 ตั ว บ่ ง ชี้ ตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถนะที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ดซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กั บ
(̅=5.00,S.D=0.00)คื อตัวบ่ ง ชี้ ใ นสมรรถนะที่ 1การออกแบบหลัก สู ต รคื อตัวบ่ ง ชี้ (1.1,1.2,1.3,1.5)
ของสมรรถนะย่อยที่1การรู้เรื่ องหลักสู ตร ตัวบ่งชี้ (2.2) ในสมรรถนะย่อยที่2การออกแบบการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้ (3.2,3.3)ของสมรรถนะย่อยที่ 3 การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี้ ในสมรรถนะที่ 2
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ คื อตัวบ่งชี้ (1.1,1.2,1.3,1.4)ในสมรรถนะย่อยที่ 1การส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย น
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ตัวบ่งชี้ (2.1,2.2,2.3,2.4)ในสมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู ้ ในเนื้ อหา และความรู้ เรื่ อง
การเรี ยนการสอน ตัวบ่งชี้ (3.1-3.10) สมรรถนะย่อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตัวบ่งชี้
(4.1,4.2)ในสมรรถนะย่ อ ยที่ 4 การจัด กระบวนการเรี ยนการสอน ตัว บ่ ง ชี้ ในสมรรถนะที่ 3
การประเมินผูเ้ รี ยน คือตัวบ่งชี้ (1.1,1.2,1.3,1.6)ในสมรรถนะย่อยที่ 1การวัดและประเมินผล ตัวบ่งชี้
(2.1,2.2,2.3) ในสมรรถนะย่อยที่ 2 การประเมิ น ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ตัวบ่ ง ชี้ (3.1,3.2,3.3)ใน
สมรรถนะย่อยที่ 3 การประเมินตามสภาพจริ ง ตัวบ่งชี้ ในสมรรถนะที่ 4 การสื่ อสารคือ ตัวบ่งชี้ (3,5)
ของสมรรถนะย่อยทักษะการสื่ อสาร ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 5 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ คือตัวบ่งชี้ (2,3,4) ของสมรรถนะย่อย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ตัว บ่ง ชี้ ใ นสมรรถนะที่ 6 การทางานเป็ นทีมคือ ตัว
บ่งชี้ (1.1) ของสมรรถนะย่อยที่ 1ส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นร่ วมกันกับ เพื่ อน ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 7
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สังคมและวัฒนธรรมคือตัวบ่งชี้ (1.1,1.2,1.3)ในสมรรถนะย่อยที่ 1ความรู ้ ถึงความตระหนักต่อโลก
ตัวบ่งชี้ (2.1,2.2,2.3)ในสมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ (3.1)
ในสมรรถนะย่อยที่ 3 ทักษะชี วิต ตัวบ่งชี้ (4.2,4.3,4.4)ในสมรรถนะย่อยที่ 4 ความตระหนักรู้ ถึง
สภาพแวดล้อม ตัวบ่งชี้ (5.3)ในสมรรถนะย่อยที่ 5ทักษะพลเมือง ตัวบ่งชี้(6.2,6.3) ในสมรรถนะย่อยที่
6 ทักษะอาชีพ ตัวบ่งชี้ (7.2,7.3)ในสมรรถนะย่อยที่ 7 ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่
8 การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ ตัวบ่งชี้ (1.1,1.2)สมรรถนะย่อยที่ 1
ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ ตัวบ่งชี้ (2.1,2.2,2.3ในสมรรถนะย่อยที่ 2 การพัฒนา
สื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 9 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน คือ
ตัว บ่ ง ชี้ (1.1,1.2)ในสมรรถนะย่ อ ยที่ 1การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ตัว บ่ ง ชี้ (2.1,2.2,2.4)
สมรรถนะย่อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 10 การวิจยั เพื่อพัฒนา
การศึกษา คือตัวบ่งชี้ (1,2,3,4)ในสมรรถนะย่อย การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 11 การพัฒนาวิชาชีพคือตัวบ่งชี้ (2.1)ในสมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะการบริ หารจัดการ/การ
สร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ สาหรั บตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดได้แก่ ตวั บ่งชี้ ของ
สมรรถนะที่ 11 การพัฒนาวิชาชี พ คือ ตัวบ่งชี้ (1.1,1.2)ในสมรรถนะย่อยที่1การบริ การทางวิชาชี พ
และชุมชนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (̅= 4.40,S.D=0.89)
ตารางที่ 12 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.1 ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ และหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
1.2 แสดงความชื่นชมยินดีต่อความสาเร็ จของคนไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
1.4 ปฏิบตั ิตนและเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
1.5 มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
1.6 มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

ผลการประเมิน
̅ S.D.

แปลผล

4.80
4.80
4.80
4.80
5.00

0.44
0.44
0.44
0.44
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 12 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล(ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

ผลการประเมิน
̅ S.D.
5.00 0.00

แปลผล

1.7 เป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทย
มากที่สุด
1.8 นาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
5.00 0.00
มากที่สุด
ได้อย่างเหมาะสม
2. ทักษะทางสังคม
2.1สามารถทางานเป็ นทีมและสร้างพลังร่ วมของกลุ่มในการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่
5.00 0.00
มากที่สุด
เป้ าหมายของกลุ่ม
2.2 สามารถปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ ความเครี ยดโดยการแสดงออก
5.00 0.00
มากที่สุด
ที่ใช้เหตุผล
2.3 สามารถติดต่อสื่ อสารโต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือ และมี
5.00 0.00
มากที่สุด
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
2.4 ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
5.00 0.00
มากที่สุด
2.5 มีความสามารถในการร่ วมมือกันวางแผนและร่ วมกันอภิปราย
5.00 0.00
มากที่สุด
2.6 เคารพต่อข้อตกลงและคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
5.00 0.00
มากที่สุด
2.7 มีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง หาทางยุติความไม่เข้าใจ
5.00 0.00
มากที่สุด
กันและสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
3. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
3.1มีวนิ ยั ในตนเองโดยปฏิบตั ิภารกิจตามบทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับ
5.00
0.00
มากที่สุด
มอบหมายทั้งของตนเอง และของกลุ่ม
3.2 นาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
4.80
0.44
มากที่สุด
ได้อย่างเหมาะสม
3.3เข้าร่ วมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่มตน
5.00
0.00
มากที่สุด
ในชุมชนและในสังคม
3.4 ช่วยเหลือ แบ่งปั น อาสาเข้าร่ วม แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ส่ิ งดีงามให้กบั
5.00
0.00
มากที่สุด
ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
3.5 มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นและบาเพ็ญ
5.00
0.00
มากที่สุด
ประโยชน์ต่อสังคม
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คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
3.6 ร่ วมดูแลรักษาสาธารณะ สมบัติ และสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
3.7 ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎระเบี ยบและกฎกติกาของชั้นเรี ยน โรงเรี ยนและ
สังคม

ผลการประเมิน
̅ S.D.
4.80 0.44

มากที่สุด

5.00

มากที่สุด

0.00

3.8 รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เข้า
5.00 0.00
ร่ วมคิด ร่ วมทาในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
4. ทักษะการติดต่ อสื่อสาร การให้ ข้อมูล สารสนเทศและการรู้ เท่ าทันสื่อ
4.1สามารถใช้ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรื อภาษา ต่ างประเทศอื่ นๆในการ
5.00 0.00
ติดต่อสื่ อสารได้
4.2 มีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่าง
5.00 0.00
มีประสิ ทธิผลโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็จ
4.3นาเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้อง ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
5.00 0.00
ผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
4.4 สามารถสื่ อสาร เขียน และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่
5.00 0.00
เหมาะสมได้ โดยใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.5 มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ
ตลอดจนสามารถเลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึง
5.00 0.00
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้ างความรู้ ขนึ้ ใหม่
5.1สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง
5.00 0.00
เพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์ความรู ้ได้
5.2สามารถประยุกต์องค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่การ
5.00 0.00
ปฏิบตั ิหรื อนาไปใช้ได้
5.3 มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที
4.80 0.44
ระดับชาติและนานาชาติ
5. 4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่และนาไป
4.80 0.44
ปฏิบตั ิได้จริ ง
5.5 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
5.00 0.00

แปลผล

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
5.6 สามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เกี่ยวกับประเด็นที่อยูใ่ นความ
ต้องการและความสนใจของตนเองและค้นหาคาตอบจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่างๆได้
5.7 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างความรู ้ได้
6. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวติ
6.1สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาได้
6.2 ควบคุมตนเอง และสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
6.3 ปฏิบตั ิตามกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรี ยน/สังคม
6.6 มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในเชิง
บวก รวมถึงสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.7 สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม
6.8 บอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เลือกทากิจกรรมตามความสนใจของ
ตนเองได้
6.9 นาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
7.ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
7.1 สามารถวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีข้ นั ตอน
7.2 มีความสามารถใช้กระบวนการคิดนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เช่น
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การริ เริ่ ม และการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ
7.3 สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และสามารถโต้แย้งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างสมเหตุสมสมผลได้
7.4สามารถบอกหรื อระบุสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งได้และสามารถตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา พิจารณาข้อดีและข้อจากัดของวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมกับปัญหา

ผลการประเมิน
̅ S.D.

แปลผล

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด
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คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
ผลการประเมิน
̅ S.D.
8.ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.1รู ้เทคโนโลยี และรู ้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและ
สามารถใช้ ICTเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ
5.00
0.00
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
8.2สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่ อสาร
5.00
0.00
นาเสนอ เผยแพร่ ผลงานได้
8.3 สามารถกาหนดคาถามปั ญหาและหัวข้อสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความ
4.80
0.44
ต้องการสารสนเทศได้
8.4มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ประเมิน
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกต้องตาม
5.00
0.00
หลักจริ ยธรรมและกฎหมาย
8.5 สามารถใช้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด
4.80
0.44
แก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีม
8.6 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู ้และ
สามารถติดต่อสื่ อสารและส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line
5.00
0.00
,Facebook ,Google Apps และGoogle for Education เป็ นต้น
8.7สามารถสร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่ องมือ
ต่างๆ (digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบน
5.00
0.00
เว็บไซต์เป็ นต้น
9. ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีม
9.1 มีส่วนร่ วมในการวางแผนการทางาน กาหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ และ
5.00
0.00
จัดลาดับความสาคัญของงานกับหมู่คณะได้และครบทุกขั้นตอน
9.2สามารถทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบตั ิงานตามบทบาทและ
5.00
0.00
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบ
9.3 มีมนุษยสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือกัน และสามารถประสานการ
5.00
0.00
ทางานร่ วมกับหมูค่ ณะจนบรรลุผลสาเร็ จ
9.4รักษาบรรยากาศในการทางานและปรับตัวหากันเพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ใน
4.80
0.44
การทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

แปลผล

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 12 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
9. ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีม
9.5การจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู ้ ความสามารถ
ความถนัดของสมาชิกและปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
10.การสรุปองค์ ความรู้
10.1อธิบายความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการ และวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้า
10.2วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการที่เหมาะสม และสรุ ปองค์
ความรู ้อภิปรายผลได้
10.3สามารถเสนอแนวคิด วิธีการหรื อรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
10.การสรุปองค์ ความรู้
10.4 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อ
เขียนตามความคิดของตนเองได้
10. 5ความสามารถในการ ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับผูอ้ ื่นได้
10.6สามารถเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงความรู ้ จัดกลุ่มตามความคิดตามมิติที่
กาหนด และจัดกลุ่มความสัมพันธ์มาสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้
11.มีความรู้ ยุคดิจทิ ลั
11.1รู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความ
สามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทลั
11.2 มีความเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีดว้ ยวิธีใด กับใคร เมื่อใด และรู ้วิธีการกระทา
อย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
11.3 ระบุประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได้
11.4 มีความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ
12. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจทีส่ มบูรณ์
12.1 ผูเ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่ างกายเจริ ญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผลการประเมิน
̅ S.D.

แปลผล

4.80

0.44

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 12 แสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล(ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

ผลการประเมิน
̅ S.D.

12.2มีความมัน่ คงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ
5.00
วัย ตามบทบาทหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่ผอู ้ ื่นได้ และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น
12.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และ
5.00
รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
12.4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น สามารถปรับตัว ปฏิบตั ิ
5.00
ตนต่อผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงสิ ทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
13. ทักษะด้ านอาชีพและการมีวนิ ยั ในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
13.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบ
5.00
และดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน
13.2 แสวงหาความรู ้ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นพื้นฐาน
4.80
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
13.3 สามารถทางานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด
5.00
อย่างมีคุณภาพ
13.4มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมีความ
5.00
มุ่งมัน่ พัฒนางานของตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
14. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ด้านวัตกรรม
14.1 มีสามารถคิดริ เริ่ ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่
4.80
ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิม
14.2 สามารถเชื่อมโยงหรื อผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์
4.80
ใหม่และ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์
14.3 สามารถนาความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
5.00
หรื อการจัดการมาพัฒนาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆหรื อเกิดผลิตภัณฑ์
14.4 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนาเสนอหรื อเผยแพร่ ผลงานทั้งใน
4.80
โรงเรี ยนและระดับชาติ

แปลผล

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้พิจารณาค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity Index
CVI)ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลโดยเทียบ
กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาในการวิจยั ที่ยอมรับได้คือค่าเฉลี่ย( X )มากกว่า3.50ขึ้นไป
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00 (มาเรี ยม นิลพันธุ์,2555:179) พบว่า คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
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ที่เป็ นสากลทุกรายการมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =4.94,S.D.=
0.12) และมีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง4.80-5.00 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00-0.44
สามารถนาไปเป็ นข้อมูลเพื่อนาไปสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้
จากการที่ผเู้ ชี่ ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ น
สากล นอกจากนี้ผเู ้ ชี่ยวชาญยังได้มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติ ม ตัดทอน ปรับข้อความ และภาษาเพื่อให้
การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นซึ่งข้อเสนอแนะมีผลสรุ ป ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ ชี่ยวชาญ
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
ข้อความเดิม
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะที่ 1
1.1 มีความรู ้และ
สมรรถนะย่อยที่ 1การ สามารถวิเคราะห์
รู ้เรื่ องหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สมรรถนะที่ 1
สมรรถนะย่อยที่ 3
การรู ้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะที่ 2
สมรรถนะย่อยที่ 2
ความรู ้ในเนื้อหา และ
ความรู ้เรื่ องการเรี ยน
การสอน

-

-

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1.ให้ตดั คาว่าแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2.ให้เพิ่มความรู ้และ
ทักษะในการศึกษา
บริ บทของชุมชนที่เป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตร
ให้เพิม่ พฤติกรรมบ่งชี้/
คุณลักษณะโดยให้เพิ่มมี
องค์ความรู ้เกี่ยวกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย
ให้เพิ่มเติม พฤติกรรม
บ่งชี้//คุณลักษณะโดยให้
เพิ่ม มีความรู ้และ
สามารถบูรณาการการ
เรี ยนรู ้

รายการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ
1. มีความรู ้และสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร
2.มีความรู ้และทักษะใน
การศึกษาบริ บทของชุมชนที่
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตร

มีองค์ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย

มีความรู ้และสามารถบูรณาการ
การเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ(ต่อ)
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
ข้อความเดิม
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะที่ 2
ทุกตัวบ่งชี้จะใช้คา
สมรรถนะย่อยที่ 3
ว่ามีความรู ้และมี
เทคนิควิธีการสอนที่มี ความ สามารถ
ประสิ ทธิภาพ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1)ให้แยกเป็ น2ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 มีความรู ้ใน
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้
ส่วนที่ 2 มีความสามารถ
ใช้เทคนิคการจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละเทคนิค
โดยให้เทคนิควิธีการสอน
ที่มีประสิทธิภาพไป
เพิ่มเติมใน
สมรรถนะย่อยที่ 4 การ
จัดระบวนการเรี ยนการ
สอน

รายการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ
1.มีความรู ้ในวิธีการสอนแบบ
แก้ปัญหา (Problem solving)
2.มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom
3.มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็ น

ฐาน(Problem – based Learning :
PBL)
4.มีความรู ้ในการใช้เทคนิค
วิธีการการจัดกระบวนการ
การเรี ยนรู ้ตามกระบวนการบันได
5 ขั้น :QSCCS
5.มีความรู ้ในการใช้เทคนิควิธีการ
สอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project-based Learning : PBL)
6.มีความรู ้ในการใช้วธิ ีการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยเหมาะสม
กับเนื้อหาที่ระบุไว้
7.มีความรู ้ในการใช้เทคนิคการ
สอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
8.มีความรู ้ในการใช้เทคนิคการ
สอนแบบบูรณาการ
9.มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิด วิธีการสอนแบบการเรี ยน
แบบร่ วมมือ (Collaborative
Learning)
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ(ต่อ)
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
สมรรถนะย่อย

ข้อความเดิม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

รายการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
10.มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิด
ซึ่งประกอบด้วย
-ทักษะการคิดวิเคราะห์ /คิด
สังเคราะห์
-ทักษะการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณทักษะการแก้ปัญหา- ทักษะการรู ้
คิด
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
11. มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
12. มีความรู ้ในเทคนิคหรื อวิธีการ
สอนที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของ
ผูเ้ รี ยน
13.มีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ
สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
14.มีความรู ้ในการใช้เทคนิค
กลยุทธ์การสอนที่เชื่อมโยงกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
15.มีความรู ้ในการใช้เทคนิค วิธีการ
ในการใช้ใช้พลังคาถาม(Power
Questions)
16 มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้
คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the
Future) .1 มีความสามารถในการ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดย
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ(ต่อ)
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
สมรรถนะย่อย

ข้อความเดิม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

รายการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ
ใช้เทคนิค วิธีสอนแบบแก้ปัญหา
(Problem solving)
เทคนิค วิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน
(Flipped Classroom)
3.3มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน
โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน(Problem – based
Learning : PBL)
3.4 มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิค วิธีการการเรี ยนรู ้ตาม
กระบวนการบันได 5 ขั้น
:QSCCS
3.5 มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Learning : PBL)
3.6 มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน โดย
ใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายและ
ทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาที่
ระบุไว้
3.7มีความสามารถในการ จัด
กระบวนการเรี ยนการสอน
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน
3.8มีความสามารถในการจัด
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
สมรรถนะย่อย

ข้อความเดิม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

รายการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน
3.8มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
3.9 มีความสามารถนาหลักการ
แนวคิด วิธีการสอนแบบการเรี ยน
แบบร่ วมมือ (Collaborative
Learning)ไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
3.10มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้การสอนเพื่อ
ส่งเสริ มทักษะการคิดซึ่ง
ประกอบด้วย
-ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
-ทักษะการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem
Solving Skills)
- ทักษะการรู ้คิด(Meta Cognition
Skills)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.11มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
3.12 มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มพหุ
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
สมรรถนะย่อย

ข้อความเดิม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

รายการปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ
ปั ญญาของผูเ้ รี ยน.
3.13มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
3.14 มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้พลัง
คาถาม(Power Questions)
3.15 มีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้
คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for
the Future

สมรรถนะย่อยที่ 5
ทักษะการสะท้อน
และการสร้างนิสยั ใน
การคิด

สมรรถนะหลักที่ 3
สมรรถนะย่อยที่ 1
การวัดและ
ประเมินผล
(Classroom Based
Assessment )

5.1มี ค วามรู ้ ค วาม
เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด
ห ลั ก ก า ร ก า ร
ส ะ ท้ อ น คิ ด
(Reflective
Thinking) และ
สามารถน าแนวคิ ด
ห ลั ก ก า ร ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยน
1.1 สามารถนา
ความรู ้ความเข้าใจ
ในหลักการการวัด
และประเมินผลไป
ประเมินผลผูเ้ รี ยน
ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ให้แยกข้อ5.1เป็ น 2 ส่วน
คือส่วนที่เป็ นความ
ความรู ้ความเข้าใจและ
ความสามารถโดยให้แยก
เป็ น 2ข้อ

5.1มีความรู ้ความเข้าใจแนวคิด
หลักการการสะท้อนคิด
(Reflective Thinking)
5.2มีความสามารถในการนา
แนวคิด หลักการไปประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน

1.ในข้อ1.1ให้ตดั คาว่าได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพออก
1.2ให้เพิ่มเติมสามารถนา
ผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน

1.1.สามารถนาความรู ้ความเข้าใจ
ในหลักการการวัดและ
ประเมินผลไปประเมินผลผูเ้ รี ยน
ได้
เพิ่มเติม1 รายการเป็ นข้อ1.7
1.7 สามารถนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะการจัด
การเรี ยนการสอน/
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะที่ 4
สมรรถนะย่อย
ทักษะการสื่ อสาร

สมรรถนะที่ 5
สมรรถนะย่อย
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
สมรรถนะที่ 7
สมรรถนะย่อยที่ 2
ความรู ้ทางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
สมรรถนะที่ 7
สมรรถนะย่อยที่ 4
ความตระหนักรู ้ถึง
สภาพแวดล้อม

ข้อความเดิม
4.1. มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาต่าง ประเทศ
อื่นๆในการฟัง พูด
อ่านและเขียนได้
อย่างถูกต้อง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ให้แยกมีความ
สามารถในการใช้
ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษเป็ น 2
รายการ

ให้เพิ่มเติมทักษะการ
รู ้เท่าทันสื่ อ

ให้เพิ่มเติมให้มี
ทัศนคติที่เป็ นบวก
ยอมรับความ
หลากหลายและความ
แตกต่างในสังคมได้
ให้เพิ่มเติมมี
ความสามารถในการ
ปรับตัวหรื ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม

รายการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
4.1 มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนได้
4.2มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการฟัง พูด อ่านและเขียน
ได้
เพิ่มเติม 1รายการเป็ นข้อ 5.5
5.5มีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่ อ

เพิ่มเติม 1รายการเป็ นข้อ 2.4
2.4มีทศั นคติที่เป็ นบวก ยอมรับ
ความหลากหลายและความแตกต่าง
ในสังคมได้
เพิ่มเติม 1รายการเป็ นข้อ 4.6
4.6 มีความสามารถ ในการปรับตัว
หรื อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม

จากตาราง พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้มีการตัดทอน ปรับข้อความและภาษาและให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมจานวน 6 สมรรถนะซึ่ งได้แก่ 1) สมรรถนะที่ 1การออกแบบหลักสู ตรมีจานวน2สมรรถนะ
ย่อย คือ สมรรถนะย่อยที่ 1 การรู้เรื่ องหลักสู ตร และสมรรถนะย่อยที่3การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ที่ดีที่สุด
ของผูเ้ รี ยน 2) สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้มีจานวน 4 สมรรถนะย่อยคือสมรรถนะย่อยที่
2 ความรู ้ในเนื้อหาและความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอน สมรรถนะย่อยที่3เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะย่อยที่ 4 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และสมรรถนะย่อยที่ 5 ทักษะการสะท้อนและ
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การสร้างนิ สัยในการคิด 3) สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยนมีจานวน 1สมรรถนะย่อย
คื อ สมรรถนะย่อยที่ 1 การวัดและประเมิ นผล4) สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะการสื่ อสารมี จานวน
สมรรถนะย่อ ย 1 สมรรถนะคื อ ทัก ษะการสื่ อสาร 5) สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะการใช้ข้อมู ล
สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีจานวน 1 สมรรถนะย่อยคือ ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 6)สมรรถนะที่ 7 มีจานวน 2 สมรรถนะ
ย่อย คือสมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสมรรถนะย่อยที่ 4 ความ
ตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม
2. ผลการหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จากการนาแบบสอบถามที่ได้ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากผู้ เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้ (Tryout) กับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนราชิ นีบูรณะ จังหวัดนครปฐมจานวน
30 คนซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่จดั การเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษา สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาทาการวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา(Alph’s - Coefficient) วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0 .9975 ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
1. 21 – 25 ปี 
2. 26 – 30 ปี
3. 31 – 35 ปี
4. 36– 40 ปี
5. 41 –45 ปี 
6. 46 – 50 ปี
7. มากกว่า 51 ปี
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
1. ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. ปริ ญญาเอก

9
21

30.00
70.00

3
6
4
2
3
4
8

10.00
20.00
13.33
6.67
10.00
13.33
26.67

22
8
0

73.33
26.67
0.00
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ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ร้ อยละ
4.กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
1.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
2.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
5.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
6.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
8.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน
1. 1-5 ปี
2. 6 – 10 ปี
3. 11 – 15 ปี
4. 16 – 20 ปี
5. 21-25 ปี
6.26 ปี ขึ้นไป

6
7
3
6
1
3
2
2

20.00
23.33
10.00
20.00
3.33
10.00
6.67
6.67

5
4
2
3
3
13

16.67
13.33
6.67
10.00
10.00
43.33

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.00 เป็ นเพศชาย จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 เมื่อจาแนกตามอายุพบว่ามีอายุมากกว่า51ปี
ขึ้นไปมีมากที่สุดจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ20.00 ช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี และช่วงอายุระหว่าง 46 – 50 มีจานวนอย่างละ 4
คน รวมทั้งหมด 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ช่วงอายุระหว่าง 21 – 25 ปี และช่วงอายุระหว่าง 41 – 45
จานวนอย่างละ 3 คนรวม 6 คน คิดเป็ นร้อยละ20.00และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 36-40มีจานวน2คนคิด
เป็ นร้อยละ 6.67
เมื่อพิจารณาจาแนกตามวุฒิการศึกษาสู งสุ ด พบว่าส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึ กษาปริ ญญาตรี
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ73.33 รองลงมา ปริ ญญาโทจานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.67 และ
เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามปฏิบตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ จานวน 7 คนคิดเป็ นร้อยละ23.33กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศอย่างละ6 คนรวมจานวน12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
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และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจานวนอย่างละ 3 คนรวมจานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.00 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างละ 2 คนรวมจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ20.00
สาหรับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน 26 ปี ขึ้น
ไป จานวน 13 คนคิดเป็ นร้อยละ43.33 รองลงมาตามลาดับคือ 1-5 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ16.67
ปฏิบตั ิการสอน 6 – 10 ปี จานวน 4 คนคิดเป็ นร้อยละ13.33 ปฏิบตั ิการสอน 16 – 20 ปี และ21-25 ปี อย่าง
ละ 3 คน รวมจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 20.00 และปฏิบตั ิการสอน11 – 15 ปี จานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.67
ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

สมรรถนะที1่ การออกแบบหลักสู ตร
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตร
1.1 มีความรู้และสามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
1.2สามารถจัดทาคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
1.3 มีความรู้ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และ คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้อ งกับ ความมุ่ ง หมายของหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา หลัก สู ต รอาเซี ย นและ
หลักสู ตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.4 มีความสามารถในการสร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้บูรณาการกับหลักสู ตร
ท้องถิ่น หลักสู ตรอาเซียน และเทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
1.5 มีความรู้ความสามารถในการประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
1.6 มีความรู้และทักษะในการศึกษาบริ บทของชุมชนที่เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสู ตร
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นามาออกแบบการเรี ยนรู้
2.2มีทกั ษะในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรี ยนรู้ ที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรี ยนรู้ ตัวชี้ วัด สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องเหมาะสมกับวัย ธรรมชาติ แตกต่างระหว่างบุคคล
และความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน

0.743
0.699

0.997
0.997

0.776

0.997

0.888

0.997

0.888

0.997

0.917

0.997

0.806

0.997

0.755

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล(ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

2.3 สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ โดยมี ก ารก าหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพผู้เ รี ยน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอัน
0.796
พึงประสงค์
2.4 สามารถนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ และปรั บใช้
0.789
ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย
2.5มีความรู้และสามารถประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้ ปรับปรุ ง/
0.796
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
2.6ใช้ความรู้ความเข้าใจหลักจิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎีการเรี ยนรู้ในการ
0.796
ออกแบบการเรี ยนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรียน
3.1 สามารถวิเคราะห์ผเู้ รียนได้ท้ งั รู ปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผูเ้ รียน
0.861
3.2 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
0.848
3.3 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู้ที่ เหมาะสมกับรู ปแบบ
0.907
การเรี ยนรู้และความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่มของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง
3 .4 สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองการเรี ยนรู้
0.907
และความต้องการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3.5 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการสร้ างความเชี่ ยวชาญตามความถนัด ความ
0.923
สนใจและเสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง
1.1มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
0.898
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
1.2 มีความสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองหรื อการเรี ยนรู้
0.848
แบบนาตนเอง(Self-Directed Learning)
1.3มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิหรื อลง
0.923
มือทา (Learning by doing) เน้นฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่สัมมาชีพ
1.4มีความรู้และสามารถส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
0.912
(Independent Study)
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ในเนื้อหา และความรู้ เรื่องการเรียนการสอน
2.1มีทกั ษะในการเลือกเทคนิค กลยุทธ์วธิ ีสอนที่ตรงกับจุดประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรม
0.912
การเรี ยนการสอน และศักยภาพของผูเ้ รี ยน

Alpha if Item
Deleted

0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997
0.997

0.997
0997
0.997
0.997

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล(ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ในเนื้อหา และความรู้ เรื่องการเรียนการสอน
2.1มี ท ัก ษะในการเลื อ กเทคนิ ค กลยุ ท ธ์ วิธี ส อนที่ ต รงกับ จุ ด ประสงค์ เนื้ อ หา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2.2มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาและสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมาย
2.3มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงกับทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.5 มีความรู้และสามารถเบูรณาการการเรี ยนรู้ได้
สมรรถนะย่อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
3.1มีความรู้ในวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving)
3.2มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped
Classroom)
3.3มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem – based
Learning : PBL)
3.4มีความรู้ในการใช้เทคนิค วิธีการการจัดกระบวนการการเรี ยนรู้ตาม
กระบวนการบันได 5 ขั้น :QSCCS
3.5มีความรู้ในการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project- based
Learning : PBL)
3.6มีความรู้ในการใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับ เนื้อหาที่ระบุไว้
3.7 มีความรู้ในการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
3.8 มีความรู้ในการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
3.9มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิด วิธีการสอนแบบ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)
3.10มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดซึ่ง
ประกอบด้วย -ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking )
-คิดสังเคราะห์ (synthesis Thinking)
-ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills)
-ทักษะการรู้คิด(Meta Cognition Skill -ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

0.912

0.997

0.912

0.997

0.878

0.997

0.891
0.942

0.997
0.997

0.853

0.997

0.843

0.997

0.805

0.997

0.925

0997

0.948

0.997

0.932
0.956
0.940

0.997
0.997
0.997

0.915

0.997

0.8798

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills)
-ทักษะการรู้คิด(Meta Cognition Skill
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
3.11 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.12 มีความรู้ในเทคนิคหรื อวิธีการสอนที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
3.13 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ด้วย
ตนเอง(Constructivism)
3.14 มีความรู้ในการใช้เทคนิคกลยุทธ์การสอนที่เชื่อมโยงกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21
3.15 มีความรู้ในการใช้เทคนิค วิธีการในการใช้ใช้พลังคาถาม (Power Questions)
3.16 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้คิดด้วยจิตทั้ง 5(Five Minds for the Future)
สมรรถนะย่ อยที่ 4 กลยุทธ์ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
3.1 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา (Problem solving)
3.2 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom)
3.3มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem – based Learning : PBL)
3.4 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการการ
เรี ยนรู้ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น :QSCCS
3.5 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning : PBL)
3.6 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาที่ระบุไว้
3.7มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน
3.8มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
บูรณาการ
3.9 การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

0.921
0.921
0.891

0.997
0.997
0.997

0.924
0.831
0.861

0.997
0.997
0.997

0.938

0.997

0.812

0.997

0.814

0.997

0.761

0.997

0.884

0. 099

0.094

0.9975

0.932

0.997

0.952

0.997

0.932

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
3.10มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิด
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking )
-คิดสังเคราะห์ (synthesis Thinking)
-ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills)
- ทักษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
3.11มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.12 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
3.13มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่
21
3.14 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้พลังคาถาม(Power
Questions)
3.15 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนรู้คิดด้วยจิตทั้ง5
(Five Minds for the Future)
3.16มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
สมรรถนะย่ อยที่ 5 ทักษะการสะท้ อนและการสร้ างนิสัยในการคิด
5.1มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการการสะท้อนคิด (Reflective Thinking)
5.2มีความสามารถในการนาแนวคิด หลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
5.3 มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิ ค วิธีการและกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มทักษะการ
สะท้อนคิดและการสร้างนิสัยในการคิดตามความแตกต่างและ วัยของผูเ้ รี ยน
5.4 สามารถใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจเรี ยนรู้หลังทากิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุ งการทางาน After Action Review (AAR)ได้
สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะการประเมินผู้เรียน
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การวัดและประเมินผล(Classroom Based Assessment )
1.1สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการการวัดและประเมินผลไปประเมินผลผูเ้ รี ยนได้
1.2 มีความสามารถและมีทกั ษะในการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม การเรี ยนรู้และผูเ้ รี ยน

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

0.932

0.997

0.089
0.842

0.997
0.997

0.938

0.997

0.872

0.997

0.916

0. 099

0.827

0.997

0.899

0.997

0.899

0.997

0.905

0.997

0.971

0.997

0.923

0.997

0.910

0.997
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ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.2 มีความสามารถและมีทกั ษะในการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม การเรี ยนรู้และผูเ้ รี ยน
1.3มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับขั้นพฤติกรรมของ
แต่ละประเภทของมาตรฐานตัวชี้วดั การเรี ยนรู้รายวิชาและสอดคล้องกับการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
1.4 มีทกั ษะในการประเมินเพื่อการเรี ยนรู้(Assessment for Learning ) และการวัด
ประเมินขณะเรี ยนรู้ (Assessment as Learning)ของผูเ้ รี ยน
1.5มีทกั ษะการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้(Assessment of Learning ) ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วดั
1.6 มีทกั ษะการประเมินเพื่อพัฒนา/ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายคน
1.7.มีความสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การประเมินทักษะในศตวรรษที่21
2.1สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21ไป
ประเมินทักษะผูเ้ รี ยน
2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลทั้งระบบออนไลน์ (online)
และออฟไลน์(offline)
2.3 มีทกั ษะในการสะท้อนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ(Feedback) จากการประเมิน ผล
ผูเ้ รี ยนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การประเมินตามสภาพจริง
3.1 สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการประเมิน สภาพจริ งไปใช้
ในการประเมินผูเ้ รี ยน
3.2 มีความสามารถในการออกแบบภาระงานและสร้างเครื่ องมือในการประเมิน
ตามสภาพจริ ง
3.3 มีทกั ษะในการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนในการทาแฟ้ มสะสมงานและใช้แฟ้ มสะสม
งานในการประเมินผูเ้ รี ยน
3.4 มีทกั ษะในการวางแผนและออกแบบในการประเมินโดยให้ผเู้ รี ยนประเมิน
ตนเองการประเมิน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

0.911

0.997

0.893

0.997

0.910

0.997

0.929

0.997

0.899
0.873

0.997
0.997

0.854

0.997

0.863

0.997

0.892

0.997

0.884

0.997

0.884

0.997

0.901

0.997

0.861

0.997
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ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะการสื่ อสาร
สมรรถนะย่ อย ทักษะการสื่ อสาร
4.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่านและเขียนได้
0.801
0.997
4.2มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการฟัง พูด
0.776
0.997
อ่านและเขียนได้
4.3มีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
0.640
0.997
สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
4.4 มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
0.719
0.997
4.5 มีทกั ษะการสื่ อสารและนาเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ (Effective
0.715
0.997
Communication)
สมรรถนะที่ 5 สมรรถนะการใช้ ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ เทคโนโลยี ในการส่ งเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5.1 มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ
0.824
0.997
5.2 มีทกั ษะในการสื บค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)
0.889
0.997
5.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ใ นการจัดการเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทักษะในการสื บ ค้น ข้อ มูล การ
0.883
0.997
สื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน การนาเสนอ การสร้ างสรรค์นวัตกรรมและ
อาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี ประสิ ทธิผล
5.4 มีความสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และประเมินผล ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความสามารถ ความ
0.833
0.997
สนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
5.5มีทกั ษะการรู้เท่าทันสื่ อ
0.844
0.997
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ส่ งเสริมให้ ผู้เรียน เรียนร่ วมกันกับเพือ่ น(Co-Learning)
1.1มีทกั ษะในการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผนและดาเนินงานร่ วมกับ
0.879
0.997
หมู่คณะอย่างเป็ นระบบ
1.2 มีทกั ษะในการวินิจฉัยทาความรู้จกั ทาความเข้าใจและการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ในการจัดกลุ่มของผูเ้ รี ยนที่จะเรี ยนและทางานร่ วมกันเพื่อสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จ
0.847
0.997
ร่ วมกัน
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1. 3 มีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์/คิด
อย่างมีวิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการรู้คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน
1.4 สามารถนาความรู้ ความเข้าในหลักการของการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อ น
(Co-Learning)มาประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.5มีทกั ษะในการเสริ มแรงให้กาลังใจส่ งเสริ มสนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานและผูเ้ รี ยนใน
การปฏิบตั ิงาน
1.6 มีทกั ษะในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรื อแสดงบทบาทผูน้ า และผูต้ ามได้อย่าง
เหมาะสม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะทางสั งคมและความฉลาดทางอารมณ์
2.1 มีความสามารถในการฝึ กและพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาดทางอารมณ์
เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
2.2 มี ความรู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสามารถใช้กล
ยุทธ์ วิธีการ และหลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ ึง
ได้แก่ -การรู้จกั รักตนเองและสังคม(Learning to love )
-การตระหนักรู้สังคม ( Social-awareness)
-ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social Competence)
- การสร้างสัมพันธภาพ อันดีระหว่างบุคคล (Relationship skills)
-การจัดการตนเอง (Self-management)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะทางสั งคมและวัฒนธรรม
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ความรู้ ถึงความตระหนักต่ อโลก
1.1มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักต่อโลก (global awareness)
และสามารถใช้ฐานความรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ในบริ บทที่เกี่ยวกับโลก
หรื อโลกศึกษา
1.2 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักในสภาพปัจจุบนั ของโลก
(state of planet awareness) การพัฒนา แนวโน้มและการเผชิญปั ญหาของสังคมโลกไป
บูรณาการในการเรี ยนการสอน

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

0.840

0.997

0.787

0.997

0.833

0.997

0.814

0.997

0.811

0.997

0.797

0.997

0.726

0.997

0.630

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.3 มีการบูรณาการเนื้ อหา แนวคิดหรื อหัวข้อเกี่ ยวกับโลกและความตระหนักต่อโลก (global
awareness) เหตุการณ์โลกปั จจุบนั /ปั ญหาโลกหรื อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในท้องถิ่นของ ผูเ้ รี ยน ใน
ประเทศ และในโลกเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย กระบวนการทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้ รี ยน
2.2 มีทกั ษะในการประเมิน การสะท้อนความรู้ ความคิด วิธีปฏิบตั ิ และสุ นทรี ยะบนความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม และการปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
2.3 สามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ไปจัดการเรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้อ
2.4 มีทศั นคติที่เป็ นบวก ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในสังคมได้
สมรรถนะย่ อยที่ 3 ทักษะชีวิต
3.1 มีความรู้ แ ละเข้า ใจเกี่ ยวกับ ความส าคัญ องค์ป ระกอบของทัก ษะชี วิตแล ะ
แนวทางการเสริ มสร้ างทักษะชี วิตที่กาหนดเป็ นสมรรถนะสาคัญไว้ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 สามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างในเรื่ องของการมีทกั ษะชีวิตเพื่อให้ ผูเ้ รี ยน
ได้ปฏิบตั ิตาม
3.3 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวติ ไป
บูรณาการในกระบวนการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิ
สมรรถนะย่ อยที่ 4 ความตระหนักรู้ ถึงสภาพแวดล้ อม
4.1สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
4.2 มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความตระหนักต่อสิ่ งแวดล้อมและ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4.3 มีทกั ษะในการใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสานึ ก
ให้กบั ผูเ้ รี ยนในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยอยูบ่ นพื้นฐานของ ระบบนิเวศ
4.4 สามารถน าความรู้ ค วามเข้า ใจในวิธี ก ารที่ ถู ก ต้อ งและเหมาะสมของความ
ตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้สร้างสรรค์และพัฒนา/แก้ไขสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
4.5 สามารถเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา
หรื อมลพิษที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

0.630

0.997

0.873

0.997

0.873

0.997

0.909

0.997

0.817

0.997

0.754

0.997

0.743

0.997

0.807

0.997

0.792

0.997

0.881

0.997

0.881

0.997

0.907

0.997

0.881

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

4.6มี ค วามสามารถ ในการปรั บ ตัว หรื อตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
0.992
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะย่ อยที่ 5 ทักษะพลเมือง
5.1 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องของทักษะพลเมือง
0.858
5.2 สามารถปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฎิบตั ิตาม
0.893
5.3 มีความสามารถในการใช้วิธีการที่หลากหลายฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนมีท ักษะที่ เป็ น
0.851
พื้นฐานของความเป็ นพลเมือง
5.4 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของการมีทกั ษะพลเมือง
ไกพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรมในเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
0.782
ความเป็ นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน
สมรรถนะย่ อยที่ 6 ทักษะอาชีพ
6.1มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพื่อนร่ วมงานและต่อสังคม
0.894
6.2 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในพื้ นฐานความรู้ ของทักษะอาชี พ กระบวนการผลิ ต
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อส่ งเสริ ม
0.803
ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิจริ ง
6.3 มีทกั ษะในการจัดกิจกรรม สร้างเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิจริ ง ที่ตอบสนอง
0.865
ความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในอาชีพ
6.4 สามารถนาความรู้ แ ละความเข้าใจในหลักการและแนวคิ ดมาจัดกิ จกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้ ฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนสามารถเกิ ดผลงาน/ชิ้นงาน และสามารถคิด วิเคราะห์
0.867
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพได้
สมรรถนะย่ อยที่ 7 ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
7.1 สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
0.831
7.2 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดเพื่อ
0.905
เสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนได้มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
7.3 มีความรู้และมีทกั ษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอย่าง
0.981
หลากหลายเพื่อสร้างเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ
1.1มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรี ยนรู้ เ พื่อ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นมีผลผลิ ตใหม่ๆด้ว ยค่ าของคนและผลของงาน
0.831
(Productive Mind )

Alpha if Item
Deleted

0.997
0.997
0.997
0.997
0.997

0.997
0.997
0.997
0.997

0.997
0.997
0.997

0.997
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

1.2สามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่ ง
0.924
ใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม (Creative Mind )
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการใช้ แหล่งเรียนรู้
2.1 มีทกั ษะในการจัดทาระบบแหล่งเรี ยนรู้ แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
0.866
2.2 มีทกั ษะในการเลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู้และบูรณาการแหล่งเรี ยนรู้จากเครื อข่ายการ
0.897
เรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัยของผูเ้ รี ยน
2.3 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้
0.897
ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานและชิ้นงาน
2.4 มีทกั ษะในการติดตามและประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ไปใช้ใน
0.897
การจัดการเรี ยนการสอน
สมรรถนะที่ 9 สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้
1.1มีทกั ษะในการสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
0.811
และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
1.2 มีทกั ษะในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความสุ ขและความปลอดภัย
0.811
ของผูเ้ รี ยน
1.3 มีทกั ษะในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
0.790
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
2.1 มีทกั ษะในการวางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
0.814
2.2 มีทกั ษะในการดูแลผูเ้ รี ยน
0.801
2.3 มีทกั ษะในจัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์และ
0.814
จัดหาแหล่งทรัพยากรที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.4มีความรู้และมีทกั ษะการเป็ นโค้ช ให้คาปรึ กษา คาแนะนากับผูเ้ รี ยน
0.820
สมรรถนะย่ อย การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษา
10.1มีทกั ษะในการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนา
0.910
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
10.2 มีทกั ษะในการออกแบบวิจยั เลือกใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั และสามารถสร้าง
0.878
นวัตกรรม หรื อเลือกวิธีการ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาที่จะวิจยั
10.3 มีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มใน
ปัจจุบนั เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยน
0.878
การสอน

Alpha if Item
Deleted
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการจาเป็ นของครู
ที่มีต่อสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

10.4 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ใน
0.878
ชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั ทางการศึกษา
สมรรถนะที่ 11 สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การบริการทางวิชาชีพและชุ มชน
1.1 มีการสนับสนุ นทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วน
ร่ วม การแบ่ งปั น สิ่ งปฏิ บตั ิ ที่ เป็ นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะ
0.907
หลากหลายสู่ การปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน
1.2มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถโค้ช แนะนา หรื อ
0.903
ให้กบั ปรึ กษาทางวิชาชีพได้
1.3 สามารถแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ป ระสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนกับ
เพื่ อ นร่ วมวิ ช าชี พ ในกระบวนการเรี ยนรู้ แ บบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู้ วิช าชี พ
0.832
(Professional Learning Community :PLC)
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้ านวิชาการ
2.1มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ
0.862
และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.2 มีทกั ษะในการวางแผนในการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
0.871
2.3 มีทกั ษะในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมและสามารถเผยแพร่ ได้ท้ งั ใน
0.726
ระดับโรงเรี ยน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2.4 ปฏิบตั ิตนให้เป็ นเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู
0.886
สมรรถนะที่ 12 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและค่ านิยม
สมรรถนะย่ อย จริยธรรมวิชาชีพ
12.1มีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม เข็มแข็ง
0.786
ในจรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม
12.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกและวิญญาณแห่งความเป็ นครู และ
0.802
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
12.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีให้ผเู้ รี ยนมีจิตสานึ กที่ดีต่อ
0.794
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
12.4 มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบและประหยัดอดออม
0.810
ค่ าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
0.997
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จากตาราง ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องจาเป็ นด้วยสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach ) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน30คนซึ่ งกาหนดเกณฑ์
ว่าต้องมีค่า.60 ขึ้นไป (สุ วิมล ติรกานันท์,2553) พบว่า ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ0.9975 ค่าความ
ความสอดคล้องภายในมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.6993-0.9422 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ใช้ได้แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีคุณภาพและมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เก็บ
ข้อมูล
ตารางที่ 16 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ
ต้องการจาเป็ นครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.1ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ และหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
0.765
1.2 แสดงความชื่นชมยินดีต่อความสาเร็ จของคนไทย
0.689
1.3 ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
0.834
1.4 ปฏิบตั ิตนและเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
0.687
1.5 มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
0.816
1.6 มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
0.841
1.7 เป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทย
0.841
1.8 นาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
0.841
เหมาะสม
2. ทักษะทางสั งคม
2.1 สามารถทางานเป็ นทีมและสร้างพลังร่ วมของกลุ่มในการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม
0.933
2.2 สามารถปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ ความเครี ยดโดยการแสดงออกที่ใช้เหตุผล
0.918
2.3 สามารถติดต่อสื่ อสารโต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือ และมีปฏิสัมพันธ์
0.906
กับบุคคลอื่นๆ
2.4 ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
0.906
2.5 มีความสามารถในการร่ วมมือกันวางแผนและร่ วมกันอภิปราย
0.906
2.6 เคารพต่อข้อตกลงและคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
0.893
2.7 มีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง หาทางยุติความความไม่เข้าใจกัน
0.875
และสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
3. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
3.1มีวนิ ยั ในตนเองโดยปฏิบตั ิภารกิจตามบทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง
0.863
ของตนเอง และของกลุ่ม
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ตารางที่ 16 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ
ต้องการจาเป็ นครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

Corrected ItemTotal Correlation

3.2 นาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
0.863
3.3เข้าร่ วมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่มตนในชุมชน
0.909
และในสังคม
3.4 ช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสาเข้าร่ วม แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ส่ิ งดีงามให้กบั ผูอ้ ื่น
0.906
หรื อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
3.5 มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
0.906
3.6 ร่ วมดูแลรักษาสาธารณะ สมบัติ และสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
0.906
3.7ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎระเบียบและกฎกติกาของชั้นเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม
0.816
3.8 รู้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เข้า
0.850
ร่ วมคิด ร่ วมทาในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
4. ทักษะการติดต่ อสื่ อสาร การให้ ข้อมูล สารสนเทศและการรู้ เท่ าทันสื่ อ
4.1สามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรื อภาษา ต่างประเทศอื่นๆในการ
0.859
ติดต่อสื่ อสารได้
4.2 มีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมี
0.930
ประสิ ทธิผลโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็ จ
4.3นาเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ข้อมูล
0.928
สารสนเทศ
4.4 สามารถสื่ อสาร เขียน และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสม ได้
0.869
โดยใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.5 มีทกั ษะในการเจรจาต่ อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจน สามารถ
0.828
เลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้ างความรู้ ขนึ้ ใหม่
5.1สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อหา
0.939
คาตอบและสรุ ปองค์ความรู้ได้
5.2สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่ การปฏิบตั ิ
0.928
หรื อนาไปใช้ได้
5.3 มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที
0.919
ระดับชาติและนานาชาติ
5. 4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
0.921
5.5 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
0.897

Alpha if
Item
Deleted

0.996
0.996
0.996
0.996
0.996
0.996
0.996

0.996
0.996
0.996
0.996
0.996

0.996
0.996
0.996
0.996
0.996
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ตารางที่ 16 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ
ต้องการจาเป็ นครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

4. ทักษะการติดต่ อสื่อสาร การให้ ข้อมูล สารสนเทศและการรู้ เท่ าทันสื่อ
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้ างความรู้ ขนึ้ ใหม่
5.1สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อหา
คาตอบและสรุ ปองค์ความรู้ได้
5.2สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่ การปฏิบตั ิ
หรื อนาไปใช้ได้
5.3 มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
5. 4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
5.5 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
5.6 สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง เกี่ยวกับประเด็นที่อยูใ่ นความต้องการและ
ความสนใจของตนเองและค้นหาคาตอบจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆได้
5.7 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างความรู้ได้
6.ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต
6.1สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาได้
6.2 ควบคุมตนเอง และสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่ งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
6.3 ปฏิบตั ิตามกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรี ยน/สังคม
6.4รู้จกั ปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ ยง
6.5วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกและตัดสิ นใจในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลายและถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
6.6 มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในเชิงบวก
รวมถึงสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.7 สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม
6.8 บอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เลือกทากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง
6.9 นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
7.ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
7.1 สามารถวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทาง
ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีข้ นั ตอน
7.2มีความสามารถใช้กระบวนการคิดนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่นนาไปใช้
ในการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การริ เริ่ ม และการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ

0.939

0.996

0.928

0.996

0.919

0.996

0.921
0.897

0.996
0.996

0.917

0.996

0.792

0.996

0.945

0.996

0.873

0.996

0.935
0.924

0.996
0.996

0.828

0.996

0.937

0.996

0.937

0.996

0.925
0.920

0.996
0.996

0.916

0.996

0.918

0.996
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ต้องการจาเป็ นครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

7.3 สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และสามารถโต้แย้งข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ
0.918
อย่างสมเหตุสมสมผลได้
7.4สามารถบอกหรื อระบุ สาเหตุ ของปั ญหาที่ แท้จริ งได้และสามารถตัดสิ นใจเลื อกวิธีการ
0.918
แก้ปัญหา พิจารณาข้อดีและข้อจากัดของวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา
8.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
8.1รู้เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ ICTเพื่อการ
0.934
ค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
8.2สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่ อสาร นาเสนอ
0.917
เผยแพร่ ผลงานได้
8.3 สามารถกาหนดคาถามปัญหาและหัวข้อสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ
0.898
8.4 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ประเมิน และใช้ประโยชน์จาก
0.898
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย
8.5 สามารถใช้ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความ สามารถใน
0.628
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีม
8.6 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้และสามารถ
ติดต่อสื่ อสารและส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook
0.724
,Google Apps และGoogle for Education เป็ นต้น
8.7 สามารถสร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ
0.801
(digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น
9. ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีม
9.1 มีส่วนร่ วมในการวางแผนการทางาน กาหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ และจัดลาดับ
0.933
ความสาคัญของงานกับหมู่คณะได้และครบทุกขั้นตอน
9.2สามารถทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบตั ิงานตามบทบาทและหน้าที่ที่
0.918
ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบ
9.3 มีมนุษยสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือกัน และสามารถประสานการทางาน
0.873
ร่ วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็ จ
9.4รักษาบรรยากาศในการทางานและปรับตัวหากันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการ
0.938
ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9.5การจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ความ
0.901
ถนัดของสมาชิกและปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

0.996
0.996

0.996
0.996
0.996
0.996
0.996
0.996
0.996

0.996
0.996
0.996
0.996
0.996
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ต้องการจาเป็ นครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

Corrected ItemTotal Correlation

10.การสรุ ปองค์ ความรู้
10.1อธิบายความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการ และวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้า
10.2วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการที่เหมาะสม และสรุ ปองค์ความรู้
อภิปรายผลได้
10.3สามารถเสนอแนวคิด วิธีการหรื อรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
10.4 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้
10. 5 ความสามารถในการ ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผูอ้ ื่นได้
10.6สามารถเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงความรู้ จัดกลุ่มตามความคิดตามมิติที่กาหนด และ
จัดกลุ่มความสัมพันธ์มาสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
11.มีความรู้ ยุคดิจิทัล
11.1รู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทลั
11.2 มีความเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีดว้ ยวิธีใด กับใคร เมื่อใด และรู้วธิ ีการกระทา
อย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
11.3 ระบุประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้
11.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของนานาชาติ
12. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจที่สมบูรณ์
12.1 ผูเ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และพัฒนาการทางร่ างกายเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
12.2มีความมัน่ คงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศวัย ตามบทบาทหน้าที่
ให้คาปรึ กษาแก่ผอู้ ื่นได้ และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู้ ื่น
12.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
12.4มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น สามารถปรับตัว ปฏิบตั ิตน
ต่อผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงสิ ทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
13. ทักษะด้านอาชีพและการมีวินัยในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
13.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบและ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน

Alpha if Item
Deleted

0.901

0.996

0.870

0.996

0.898

0.996

0.898

0.996

0.870

0.996

0.870

0.996

0.912

0.996

0.912

0.996

0.901

0.996

0.914

0.996

0.918

0.996
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0.996

0.917

0.996

0.873

0.996

0.905
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223
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ต้องการจาเป็ นครู ที่มีต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล(ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
13.2 แสวงหาความรู้ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคต
13.3 สามารถทางานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
13.4 มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมีความมุ่งมัน่ พัฒนางานของ
ตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
14. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ด้านวัตกรรม
14.1มีสามารถคิดริ เริ่ ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ ความคิด
แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิม
14.2 สามารถเชื่อมโยงหรื อผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่และ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์
14.3 สามารถนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
หรื อการจัดการมาพัฒนาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆหรื อเกิดผลิตภัณฑ์
14.4 สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนาเสนอหรื อเผยแพร่ ผลงานทั้งในโรงเรี ยนและ
ระดับชาติ
ค่ าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

0.911

0.996

0.956

0.996

0.957

0.996

0.922

0.996

0.922

0.996

0.94

0.99

0.901

0.996
0.996

จากตาราง พบว่า การวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความต้องการของครู
เกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลด้วยวิธีการสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนได้ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ
0.9964 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ใช้ได้
2. ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ของแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นเกี่ย วกับ สมรรถนะ
และตัว บ่ ง ชี ้ ส มรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล และคุ ณ ลัก ษณะของ
ผู้เรี ยนที่เป็ นสากล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู ปฏิ บตั ิก ารสอนในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในระดับมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ภูมิภาค ภูมิภาค
ละ 1โรงเรี ยนรวมทั้งหมดจานวน 6โรงเรี ยนจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คนได้แบบสอบถามกลับ
คืนมาเป็ นฉบับที่สมบูรณ์จานวน 246 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 98.40 วิเคราะห์ขอ้ มู ล ด้วยการหาค่ าเฉลี่ ย
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( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) รายละเอีย ดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความต้องการจาเป็ น
เกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 17 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของครู ที่ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 21 – 25 ปี 
2.2 26 – 30 ปี
2.3 31 – 35 ปี
2.4 36– 40 ปี
2.5 41 –45 ปี 
2.6 46 – 50 ปี
2.7 มากกว่า 50 ปี
3.วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
3.1 ปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาโท
3.3 ปริ ญญาเอก
4.กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
4.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
4.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
4.3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
4.4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
4.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน
1. 1-5 ปี
2. 6 – 10 ปี
3. 11 – 15 ปี
4. 16 – 20 ปี
5. 21-25 ปี
6.26 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

83
163

33.73
66.27

17
35
42
41
53
25
33

6.92
14.22
17.08
16.67
21.54
10.16
13.41

171
73
2

69.51
29.68
0.81

48
48
30
42
18
24
18
18

19.51
19.51
12.19
17.07
7.32
9.76
7.32
7.32

19
37
44
78
35
33

7.72
15.04
17.89
31.71
14.23
13.41
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน163คน คิดเป็ นร้อยละ 66.27
เป็ นเพศชายจานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ33.73 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ช่วงอายุ ระหว่าง 41-45ปี มี
จานวนมากที่สุด จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.54 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 31 – 35ปี จานวน
42 คน คิดเป็ นร้อยละ17.08 ช่วงอายุระหว่าง 36– 40 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ14.67 ช่วงอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.22 อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 33 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.41 ช่ วงอายุ ระหว่าง 46 – 50 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ10.16 และช่วงอายุ
ระหว่าง 21 – 25 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.92
เมื่อพิจารณาจาแนกตามวุฒิการศึกษาสู งสุ ด พบว่า ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.51 รองลงมา ปริ ญญาโท จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.68 และ
ปริ ญญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.81 เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ปฏิบตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ19.51
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ19.51กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จานวน 30คน คิดเป็ นร้อยละ 12.19 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 17.07 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ7.32 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.76 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษาจานวน18 คน คิดเป็ นร้อยละ7.32 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีจานวน
18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.32 สาหรับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิการสอนในช่วง 16 –20 ปี จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.7 ช่วง 11-15 ปี จานวน 44 คิด
เป็ นร้อยละ 17.89 ช่วง 6-10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.04 ช่วง 21-25 ปี จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 14.23 ช่วง 26 ปี ขึ้นไป จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.41 ช่วง1-5 ปี จานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.72 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากล ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ที่
1
2
3
4
5

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
การออกแบบหลักสู ตร
การจัดกระบวนการ เรี ยนรู้
การประเมินผลผูเ้ รี ยน
การสื่ อสาร
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้

X

4.24
4.22
4.30
4.27
4.32

S.D
0.65
0.67
0.60
0.67
0.56

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ที่
6
7
8
9
10
11
12

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
การทางานเป็ นทีม
สังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรี ยนรู้
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
ด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
การพัฒนาวิชาชีพ
รวมค่ าเฉลีย่ ของสมรรถนะ

X

4.42
4.42
4.43
4.48
4.36
4.37
4.56
4.36

S.D
0.50
0.56
0.54
0.54
0.61
0.59
0.54
0.59

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารสอนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ค วาม
ต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลอยูใ่ นระดับมาก
(̅ =4.36, ,S.D.=0.59 ) โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.22 ถึง4.56 และส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการจาเป็ นสอดคล้องกันโดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.50 ถึง0.67 สมรรถนะ
ที่ มีค่า เฉลี่ ยสู งสุ ดคือ สมรรถนะการพัฒนาวิชาชี พ (̅ =4.56, S.D.=0.54 ) อยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด
รองลงมา ตามลาดับคือการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (̅ =4.48, S.D.=0.54 ) การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
เทคโนโลยี เพื่อจัดการเรี ยนรู้ (̅ =4.43, S.D.=0.54 )การทางานเป็ นทีม(̅ =4.42, S.D.=0.50 ) ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (̅ =4.42, S.D.=0.56 ) ด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยม (̅ =4.37,
S.D.=0.59 )การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา (̅ =4.36, S.D.=0.61 )การใช้ขอ้ มูล สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีในการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ (̅ =4.32, S.D.=0.56 ) การประเมิน ผลผูเ้ รี ยน (̅ =4.30,
S.D.=0.60 )การสื่ อสาร (̅ =4.27, S.D.=0.67 )การออกแบบหลักสู ตร (̅ =4.24, S.D.=0.65 ) และ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (̅ =4.22, S.D.=0.67) อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ที่
1
2
3
4

สมรรถนะย่ อย
การพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบการเรี ยนรู ้
การรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้
การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

X

4.19
4.30
4.25
4.26

S.D
0.70
0.67
0.62
0.60

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สมรรถนะย่ อย
ความรู้ในเนื้อหา และความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอน
เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิด
การวัดและประเมินผล
การประเมินทักษะในศตวรรษที่21
การประเมินตามสภาพจริ ง
ทักษะการสื่ อสาร
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co-Learning)
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์
ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลก
ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทักษะชีวติ
ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม
ทักษะพลเมือง
ทักษะอาชีพ
ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู้
การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
การบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
จริ ยธรรมวิชาชีพ
ค่ าเฉลีย่

X

4.44
4.22
4.20
4.00
4.33
4.24
4.34
4.27
4.33
4.43
4.42
4.36
4.36
4.44
4.43
4.44
4.45
4.49
4.37
4.50
4.47
4.49
4.36
4.33
4.42
4.56
4.26

S.D
0.63
0.64
0.68
0.83
0.61
0.67
0.60
0.67
0.58
0.50
0.53
0.51
0.53
0.47
0.45
0.54
0.53
0.47
0.57
0.52
0.55
0.53
0.61
0.63
0.54
0.54
0.58

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความ ต้องการ
จาเป็ นเกี่ยวกับสมรรถนะย่อยอยูใ่ นระดับมาก (̅ =4.26, ,S.D.=0.58 ) โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ด
คือ 4.19 ถึ ง 4.56 และส่ วนใหญ่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามต้องการจาเป็ นสอดคล้องกันโดยมี ค่า ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.45ถึง 0.68 สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านจริ ยธรรมวิชาชีพ
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(̅ =4.56, S.D.=0.54 ) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ และการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ (̅ =4.50, S.D.=0.52) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับสมรรถนะย่อยที่อยูใ่ นระดับมากคือ
ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ( ̅ = 4.49 ,S.D.=0.47) รองลงมาคือการอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู้( ̅ =4.49,S.D.=0.53) การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ( ̅ = 4.47 ,S.D.=0.55) ทักษะอาชีพ(
̅ = 4.45 ,S.D.=0.53 ) ทักษะชีวิต ( ̅ =4.44 ,S.D.=0.47 ) ทักษะพลเมือง ( ̅ = 4.44 ,S.D.=0.54 )
ความรู ้ ในเนื้ อหา และความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอน( ̅ = 4.44 ,S.D.=0.63 ) ความตระหนักรู้ถึง
สภาพแวดล้อม ( ̅ = 4.43 ,S.D.=0.45 ) การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co-Learning)
( ̅ = 4.43 ,S.D.=0.46 ) ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ ( ̅ = 4.42,S.D.=0.53 ) ทักษะ
การบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ ( ̅ =4.42 ,S.D.=0.54 ) ทักษะทาง
นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ( ̅ = 4.37 ,S.D.=0.57 ) ความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก( ̅ =
4.36 ,S.D.=0.51 ) ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( ̅ = 4.36 ,S.D.=0.53 ) การวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา ( ̅ = 4.36 ,S.D.=0.61) การประเมินตามสภาพจริ ง ( ̅ = 4.34
,S.D.=0.56 ) การบริ การทางวิชาชีพและ ชุมชน ( ̅ = 4.33 ,S.D.=0.63 )ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร( ̅ = 4.32 ,S.D.=0.56 ) การวัดและประเมินผล ( ̅ =
4.32,S.D.=0.60) การออกแบบการเรี ยนรู้ ( ̅ =4.29 ,S.D.=0.66) ทักษะการสื่ อสาร ( ̅ =4.27
,S.D.=0.67 ) การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ( ̅ = 4.26 ,S.D.=0.60 ) การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้
( ̅ = 4.25 ,S.D.=0.62 ) เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ( ̅ = 4.22 ,S.D.=0.64 ) การรู้รูปแบบ
การเรี ยนรู้ ( ̅ = 4.25 ,S.D.=0.62 ) การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ( ̅ = 4.24 ,S.D.=0.66)
เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ( ̅ = 4.22 ,S.D.=0.64 ) การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน( ̅ =
4.20 ,S.D.=0.68 ) การรู้เรื่ องหลักสู ตร( ̅ = 4.19 ,S.D.=0.68 ) และทักษะการสะท้อนและการสร้าง
นิสัยในการคิด( ̅ = 4.00 ,S.D.=0.82) ตามลาดับ
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

̅

S.D

แปลผล

4.30
4.32

0.64
0.64

มาก
มาก

สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตร
1.1 มีความรู้และสามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
1.2สามารถจัดทาคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
̅
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.3 มีความรู้ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
4.26
หลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรอาเซียนและหลักสู ตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.4 มีความสามารถในการสร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้บูรณาการกับ
4.12
หลักสู ตรท้องถิ่น หลักสู ตรอาเซียน และเทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
1.5 มีความรู้ความสามารถในการประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการประเมินไปใช้
4.24
ในการพัฒนาหลักสู ตร
1.6 มีความรู้และทักษะในการศึกษาบริ บทของชุมชนที่เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร
3.92
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.19
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึ กษา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะส าคัญ และ
4.36
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นามาออกแบบการเรี ยนรู้
2.2มี ท ัก ษะในการวิเ คราะห์ ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล น าข้อ มูล สารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบการเรี ยนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั สมรรถนะ
4.29
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องเหมาะสมกับวัย ธรรมชาติ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน
2.3 สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ โดยมีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุม
4.31
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4 สามารถนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ และปรับใช้ตาม
4.30
สถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย
2.5มีความรู้ และสามารถประเมิน ผลการออกแบบการเรี ยนรู้ เพื่อ น าไปใช้ป รั บ ปรุ ง /
4.29
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
2.6ใช้ความรู้ ค วามเข้าใจหลัก จิ ต วิท ยา การพัฒนาการและทฤษฎี การเรี ย นรู้ ใ นการ
4.25
ออกแบบการเรี ยนรู้
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.30
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การรู้ รูปแบบการเรียนรู้ หรือวิธีการเรียนที่ดที ี่สุดของผู้เรียน
3.1 สามารถวิเคราะห์ผเู้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผูเ้ รี ยน
4.29
3.2 มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
4.32
3.3 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้และ
4.23
ความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่มของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง
3.4 สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพตอบสนอง
4.23
การเรี ยนรู้ และความต้องการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน

S.D

แปลผล

0.70

มาก

0.80

มาก

0.67

มาก

0.90
0.70

มาก
มาก

0.68

มาก

0.65

มาก

0.65

มาก

0.66

มาก

0.66

มาก

0.70

มาก

0.67

มาก

0.63
0.64

มาก
มาก

0.65

มาก

0.66

มาก
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

̅

S.D

3.5 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัด ความสนใจ
4.18 0.65
และเสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.25 0.62
สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง
1.1มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
4.22 0.60
สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
1.2 มีความสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองหรื อการเรี ยนรู้
4.24 0.60
แบบนาตนเอง(Self-Directed Learning)
1.3มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยน เรี ยนด้วยการปฏิบตั ิหรื อลงมือ
4.28 0.61
ทา (Learning by doing) เน้นฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่ สัมมาชีพ
1.4มีความรู้และสามารถส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.30 0.64
(Independent Study)
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.26 0.60
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ในเนื้อหา และความรู้ เรื่องการเรียนการสอน
2.1มีทกั ษะในการเลือกเทคนิค กลยุทธ์วธิ ีสอนที่ตรงกับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการ
4.34 0.77
เรี ยนการสอน และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2.2มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาวิชาและสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
4.45 0.63
ผูเ้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมาย
2.3มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงกับทักษะการเรี ยนรู้
4.37 0.63
ในศตวรรษที่ 21
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.44 0.63
สมรรถนะย่ อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
3.1มีความรู้ในวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving)
4.26 0.68
3.2มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped
4.07 0.71
Classroom)
3.3มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem – based
4.19 0.66
Learning : PBL)
3.4มีความรู้ในการใช้เทคนิค วิธีการการจัดกระบวนการการเรี ยนรู้ตามกระบวนการ
4.10 0.73
บันได 5 ขั้น :QSCCS
3.5มีความรู้ในการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based
4.15 0.69
Learning : PBL)

แปลผล
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
3.6 มีความรู้ในการใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับเน้ือหาที่ระบุไว้
3.7 มีความรู้ในการใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
3.8 มีความรู้ในการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
3.9มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิด วิธีการสอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ
(Collaborative Learning)
3.10มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดประกอบด้วยทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ -ทักษะการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ(Critical Thinking
Skills) - ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills) - ทักษะการรู้คิด(Meta
Cognition Skills) -ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.11 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.12 มีความรู้ในเทคนิ คหรื อวิธีการสอนที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
3.13 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism)
3.14 มีความรู้ในการใช้เทคนิคกลยุทธ์การสอนที่เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3.15 มีความรู้ในการใช้เทคนิค วิธีการในการใช้ใช้พลังคาถาม (Power Questions)
3.16 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู้คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future)
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 4 กลยุทธ์ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
4.1 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา (Problem solving)
4.2 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom)
4.3มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem – based Learning : PBL)
4.4 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการการเรี ยนรู้
ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น :QSCCS
4.5 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ
ใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning : PBL)
4.6 มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาที่ระบุไว้
4.7มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน

̅
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

̅

4.8มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
4.21
4.9 การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.24
4.10มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดประกอบ ด้วยทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ -ทักษะการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ(Critical Thinking
4.21
Skills) - ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills) - ทักษะการรู้คิด(Meta
Cognition Skills) -ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)
4.11 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.30
4.12 มีความรู้ในเทคนิ คหรื อวิธีการสอนที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
4.23
4.13 มีความรู้ในการใช้เทคนิคกลยุทธ์การสอนที่เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21
4.22
4.14 มีความรู้ในการใช้เทคนิค วิธีการในการใช้ใช้พลังคาถาม(Power Questions)
4.27
4.15 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู้คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future)
4.15
4.16มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ควิธีการตามแนวทฤษฎีการ
4.31
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism)
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.20
สมรรถนะย่ อยที่ 5 ทักษะการสะท้ อนและการสร้ างนิสัยในการคิด
5.1มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการการสะท้อนคิด (Reflective Thinking)
4.01
5.2 มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ในการส่ งเสริ ม
4.10
ทักษะการสะท้อนคิดและการสร้างนิสัยในการคิดตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยน
5.3 สามารถใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจเรี ยนรู้หลังทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ ง
3.92
การทางาน After Action Review (AAR)ได้
4.00
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน
4.32
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การวัดและประเมินผล(Classroom Based Assessment )
1.1สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการการวัดและประเมินผลไปประเมินผลผูเ้ รี ยนได้
4.33
1.2 มีความสามารถและมีทกั ษะในการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
4.34
หลากหลายตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู้ และผูเ้ รี ยน
1.3มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับขั้นพฤติกรรมของแต่
ละประเภทของมาตรฐานตัวชี้วดั การเรี ยนรู้รายวิชาและสอดคล้องกับการออกแบบการ
4.34
จัดการเรี ยนรู้
1.4 มีทกั ษะในการประเมินเพื่อการเรี ยนรู้(Assessment for Learning ) และการวัด
4.31
ประเมินขณะเรี ยนรู้ (Assessment as Learning)ของผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.5 มีทกั ษะการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วดั
1.6 มีทกั ษะการประเมินเพื่อพัฒนา/ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายคน
1.7.มีความสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การประเมินทักษะในศตวรรษที่21
2.1สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21ไป
ประเมินทักษะผูเ้ รี ยน
2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลทั้งระบบออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์(offline)
2.3 มีทกั ษะในการสะท้อนและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ(Feedback) จากการประเมินผลผูเ้ รี ยน
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การประเมินตามสภาพจริง
3.1 สามารถนาความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการประเมิน สภาพจริ งไปใช้ใน
การประเมินผูเ้ รี ยน
3.2 มีความสามารถในการออกแบบภาระงานและสร้างเครื่ องมือ ในการประเมินตามสภาพจริ ง
3.3 มีทกั ษะในการส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนในการทาแฟ้ มสะสมงานและใช้แฟ้ มสะสมงาน
ในการประเมินผูเ้ รี ยน
3.4 มีทกั ษะในการวางแผนและออกแบบในการประเมินโดยให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเองการประเมิน
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 4 การสื่ อสาร
สมรรถนะย่ อย ทักษะการสื่ อสาร
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่านและเขียนได้
2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนได้
3.มีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
4. มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
5. มีทกั ษะการสื่ อสารและนาเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ (Effective Communication)
ค่ าเฉลีย่ รวม
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
̅ S.D
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะที่ 5 การใช้ ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ เทคโนโลยี ในการส่ งเสริมการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1. มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.31 0.65
2. มีทกั ษะในการสื บค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)
4.34 0.58
3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไป ใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะในการสื บค้นข้อมูล การสื่ อสาร การแก้ปัญหา
4.36 0.58
การท างาน การน าเสนอ การสร้ า งสรรค์น วัตกรรมและอาชี พให้กับ ผูเ้ รี ย นได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
4. มีความสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัด และประเมินผล ที่
4.30 0.66
เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความสามารถ ความสนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
5.มีทกั ษะการรู้เท่าทันสื่ อ
4.35 0.54
4.33 0.58
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 6 การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ส่ งเสริมให้ ผู้เรียน เรียนร่ วมกันกับเพือ่ น(Co-Learning)
1.1มีทกั ษะในการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผนและดาเนินงานร่ วมกับหมู่คณะ
4.44 0.50
อย่างเป็ นระบบ
1.2 มีทกั ษะในการวินิจฉัยทาความรู้จกั ทาความเข้าใจและการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในการจัดกลุ่ม
4.39 0.53
ของผูเ้ รี ยนที่จะเรี ยนและทางานร่ วมกันเพื่อสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จร่ วมกัน
1.3 มีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์/คิดอย่างมี
4.47 0.50
วิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการรู้คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน
1.4 สามารถน าความรู้ ความเข้าในหลักการของการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกัน กับเพื่อ น(CoLearning)มาประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ 4.37 0.57
มอบหมาย
1.5มีทกั ษะในการเสริ มแรงให้กาลังใจส่ งเสริ มสนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานและผูเ้ รี ยนในการ
4.46 0.50
ปฏิบตั ิงาน
1.6 มี ท ักษะในการปรั บ ตัวเข้ากับ บุ คคลอื่ น หรื อ แสดงบทบาทผูน้ า และผูต้ ามได้อ ย่า ง
4.42 0.53
เหมาะสม
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.43 0.50
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะทางสั งคมและความฉลาดทางอารมณ์
2.1 มีความสามารถในการฝึ กและพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ
4.44 0.54
เป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.2 มี ความรู้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสามารถใช้กล
ยุทธ์ วิธีการ และหลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
เสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ ึงได้แก่ การรู้จกั รักตนเองและสังคม(Learning to love ) –การตระหนักรู้สังคม
( Social-awareness)-ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social Competence)
- การสร้างสัมพันธภาพ อันดีระหว่างบุคคล (Relationship skills)
-การจัดการตนเอง (Self-management)-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 7 สั งคมและวัฒนธรรม
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ความรู้ ถึงความตระหนักต่ อโลก
1.1 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักต่อโลก (global awareness)และ
สามารถใช้ฐานความรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ในบริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลก
ศึกษา
1.2 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักในสภาพปัจจุบนั ของโลก
(state of planet awareness) การพัฒนา แนวโน้มและการเผชิญปั ญหาของสังคมโลกไป
บูรณาการในการเรี ยนการสอน
1.3 มีการบูรณาการเนื้อหา แนวคิดหรื อหัวข้อเกี่ยวกับโลกและความตระหนักต่อโลก (global
awareness) เหตุการณ์โลกปั จจุบนั /ปัญหาโลกหรื อปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน ในประเทศ
และในโลกเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย กระบวนการทางสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้ รี ยน
2.2 มีทกั ษะในการประเมิน การสะท้อนความรู้ ความคิด วิธีปฏิบตั ิ และสุ นทรี ยะ บน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และการปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยน
2.3 สามารถนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไป
จัดการเรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้อหา
2.4มีทศั นคติที่เป็ นบวก ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในสังคมได้
ค่ าเฉลีย่ รวม
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะย่ อยที่ 3 ทักษะชีวิต
3.1 มีค วามรู้ แ ละเข้า ใจเกี่ ยวกับ ความส าคัญ องค์ป ระกอบของทัก ษะชี วิต และแนว
ทางการเสริ มสร้างทักษะชี วิตที่กาหนดเป็ นสมรรถนะสาคัญไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 สามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างในเรื่ องของการมีทกั ษะชี วิตเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิตาม
3.3 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวติ ไปบูรณาการ
ในกระบวนการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิ
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 4 ความตระหนักรู้ ถึงสภาพแวดล้ อม
4.1สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
4.2 มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความตระหนักต่อสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4.3 มีทกั ษะในการใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสานึกให้กบั
ผูเ้ รี ยนในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยอยู่บนพื้นฐานของระบบนิเวศ
4.4 สามารถนาความรู้ความเข้าใจในวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมของความตระหนักรู้
ถึ ง สภาพแวดล้อ มมาประยุกต์ใ ช้ในการจัด กิ จ กรรมและฝึ กปฏิ บ ัติ เ พื่อ ให้ผูเ้ รี ย นได้
สร้างสรรค์และพัฒนา/แก้ไขสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
4.5 สามารถเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาหรื อ
มลพิษที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม
4.6มี ค วามสามารถ ในการปรั บ ตั ว หรื อตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 5 ทักษะพลเมือง
5.1 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องของทักษะพลเมือง
5.2 สามารถปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฎิบตั ิตาม
5.3 มีความสามารถในการใช้วิธีการที่หลากหลายฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะที่เป็ นพื้นฐาน
ของความเป็ นพลเมือง
5.4 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของการมีทกั ษะพลเมืองไก
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความเป็ น
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
̅ S.D
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 6 ทักษะอาชีพ
6.1มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพื่อนร่ วมงานและต่อสังคม
4.52 0.59
6.2 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานความรู้ของทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้
4.45 0.53
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิจริ ง
6.3มีทกั ษะในการจัดกิจกรรม สร้างเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิจริ ง ที่ตอบสนอง
4.42 0.58
ความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในอาชีพ
6.4สามารถนาความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดมาจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้ ฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งจนสามารถเกิดผลงาน/ชิ้นงาน และสามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
4.41 0.50
พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพได้
4.45 0.53
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 7 ทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
7.1 สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
4.52 0.48
7.2 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริ มสร้างให้
4.48 0.47
ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
7.3 มีความรู้และมีทกั ษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย
4.46 0.48
เพื่อสร้างเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน
4.49 0.47
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 8 สมรรถนะการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ
1.1มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรี ยนรู้ เพื่อ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีผลผลิตใหม่ๆด้วยค่ าของคนและผลของงาน(Productive 4.37 0.58
Mind )
1.2สามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั
4.37 0.56
ตนเองและสังคม (Creative Mind )
4.37 0.57
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการใช้ แหล่งเรียนรู้
2.1 มีทกั ษะในการจัดทาระบบแหล่งเรี ยนรู้ แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
4.49 0.51
2.2มีทกั ษะในการเลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู้และบูรณาการแหล่งเรี ยนรู้จากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ที่
4.51 0.54
เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัยของผูเ้ รี ยน
2.3สามารถน าความรู้ ความเข้า ใจในหลัก การการพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมการเรี ย นรู้ ไป
4.51 0.53
ประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานและชิ้นงาน

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อตัว
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
2.4 มีทกั ษะในการติดตามและประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 9 สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้
1.1มีทกั ษะในการสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับผูเ้ รี ยน
1.2 มีทกั ษะในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความสุ ขและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
1.3 มีทกั ษะในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
2.1 มีทกั ษะในการวางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2.2 มีทกั ษะในการดูแลผูเ้ รี ยน
2.3 มีทกั ษะในจัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์และจัดหาแหล่ง
ทรัพยากรที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.4มีความรู้และมีทกั ษะการเป็ นโค้ช ให้คาปรึ กษา คาแนะนากับผูเ้ รี ยน
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 10 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการศึกษา
สมรรถนะย่ อย การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษา
10.1มีทกั ษะในการใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
10.2 มีทกั ษะในการออกแบบวิจัย เลือ กใช้ระเบียบวิธีวิจยั และสามารถสร้ างนวัตกรรม
หรื อเลือกวิธีการ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาที่จะวิจยั
10.3 มีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มในปัจจุบนั เกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
10.4 สามารถนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยน
หรื อการวิจยั ทางการศึกษา
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 11 การพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะย่ อยที่ 1 การบริการทางวิชาชีพและชุ มชน
1.1 มีการสนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่ วม การแบ่ง ปันสิ่ ง
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่ การปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน

̅

S.D
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มาก
มาก

4.48
4.51

0.52
0.54

มาก
มากที่สุด

4.49
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของครู ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ( (ต่อ)
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.2 สามารถแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชี พใน
กระบวนการเรี ยนรู้แบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้วชิ าชีพ(PLC)
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้ านวิชาการ
2.1มีท ักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติ ดตามองค์ความรู้ ใหม่ๆทางวิชาการและ
วิชาชีพและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.3 มีทกั ษะในการวางแผนในการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
2.4 มีทกั ษะในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมและสามารถเผยแพร่ ได้ท้ งั ในระดับ
โรงเรี ยน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2.5 ปฏิบตั ิตนให้เป็ นเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู
ค่ าเฉลีย่ รวม
สมรรถนะที่ 12 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่ านิยม
สมรรถนะย่ อย จริยธรรมวิชาชีพ
12.1มีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม เข็มแข็งใน
จรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม
12.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกและวิญญาณแห่งความเป็ นครู และแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
12.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีให้ผเู้ รี ยนมีจิตสานึ กที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
12.4 มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบและประหยัดอดออม
ค่ าเฉลีย่ รวม
ค่ าเฉลีย่ สมรรถนะย่ อย
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความต้องการจาเป็ นต่อตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการ
เรี ย นรู้ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดถึ ง สู ง สุ ดคื อ 3.92 ถึ ง 4.59 และกลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ น
สอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.53 ถึง 0.90 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือด้านการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึ กและวิญญาณแห่ งความเป็ นครู และแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย( X =4.59,S.D=053) รองลงมาคือ มีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ
มี ค วามเมตตาต่ อ ผูเ้ รี ย น มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม เข็ม แข็ ง ในจรรยาบรรณและค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม( X
=4.57,S.D= 0.53) และมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้ อหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( X =4.57,S.D=
0.63) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือมีความรู้
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ความสามารถในการประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร( X
=3.92,S.D=0.90)อยู่ในระดับมาก ซึ่ งตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนทุกตัวบ่งชี้ สามารถ
นาไปคัดสรรเพื่อพัฒนาเป็ นตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผล
การประเมินตัวบ่งชี้สมรรถนะของแต่ละสมรรถนะ สรุ ปได้ดงั นี้
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตรมีจานวน11ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัว
บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
คือ การศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ และนามาออกแบบการเรี ยนรู้ (̅=4.36,S.D=0.68)และตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือการมี
ความรู้ ค วามสามารถในการประเมิ นการใช้หลัก สู ตรและนาผลการประเมิ นไปใช้ใ นการพัฒนา
หลักสู ตร(̅=3.92,S.D=0.90 )
ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้มีจานวน 28 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินราย
ตัวบ่งชี้พบว่าตัวบ่งชี้สมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือมีความรู้และสามารถบูรณาการการเรี ยนรู้ได้ ( ̅=4.49,S.D=0.65) และตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
ความสามารถใช้เทคนิ ควิธีการสะท้อนคิดการเปิ ดใจเรี ยนรู ้ หลังทากิ จกรรมเพื่อปรับปรุ งกาทางาน
After Action Review (AAR)ได้ ( ̅=3.92,S.D=0.85)
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน มีจานวน 13 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัว
บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
คื อ ความสามารถนาความรู้ ค วามเข้า ใจในหลัก การเกี่ ย วกับ การประเมิ นสภาพจริ ง ไปใช้ใ นการ
ประเมิน ผูเ้ รี ยน(̅=4.40,S.D=0.60) และตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ความสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การวัดและ ประเมินผลทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ (̅=4.23,S.D=0.70 )
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 4 การสื่ อสารมีจานวน 5 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ พบว่า
ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะมี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ตัว บ่ ง ชี้ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการฟั ง พูด อ่านและเขียนได้ ( ̅=4.44,S.D=0.56) และตัวบ่งชี้ ที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร(̅=4.09,S.D=0.83)
ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่ 5 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่ ง เสริ ม
การเรี ยนรู้ มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่ องมือและ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะในการสื บค้น
ข้อมูล การสื่ อสารการแก้ปัญหาการทางานการนาเสนอการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและอาชี พ ให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล( ̅=4.36,S.D=0.58) และตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
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มีความสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสอดคล้องกับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ความสามารถ ความสนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน (̅=4.30,S.D=0.66)
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 6 การทางานเป็ นทีมมีจานวน 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือมี
ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์/คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการรู ้ คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(̅=4.47,S.D=0.50)และตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือ
ทักษะในการวินิจฉัยทาความรู้ จกั ทาความเข้าใจ และการพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในการจัดกลุ่ มของ
ผูเ้ รี ยนที่จะเรี ยนและทางานร่ วมกันเพื่อสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จร่ วมกัน (̅=4.39,S.D=0.53)
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 7 สังคมและวัฒนธรรมมีจานวน 25 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัว
บ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือสามารถ
นาความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริ มสร้างให้ ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ นของการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต (̅=4.48,S.D=0.47)และสามารถปฏิ บ ัติ ต นเพื่ อ เป็ น
แบบอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้ปฎิบตั ิตาม( ̅=4.48,S.D=0.60) ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือความสามารถ
นาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักในสภาพปั จจุบนั ของโลก การพัฒนาแนวโน้มและการ
เผชิญปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการในการเรี ยนการสอน (̅=4.32,S.D=0.56)
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 8 การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ มีจานวน
6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ พบว่าตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จานวน 3ตัวบ่งชี้ และอยู่ในระดับมากจานวน 3 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือมีทกั ษะในการ
เลื อกและใช้แหล่ งเรี ย นรู ้ และบูรณาการแหล่ งเรี ยนรู ้ จากเครื อข่า ยการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกับ ความ
สามารถ ความถนัด ความสนใจและวัยของผูเ้ รี ยน( ̅=4.51,S.D=0.54) สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ
ในหลัก การการพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมการเรี ย นรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ จ นเกิ ด ผลงานชิ้ น งาน(̅=4.51
,S.D=0.53)และมีทกั ษะในการติดตาม และประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ ไปใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน(̅=4.51,S.D=0.54) ส าหรั บ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด มี 2 ตัว บ่ ง ชี้ คื อ มี ค วามรู้
ความสามารถในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้ า งสรรค์นวัตกรรมการเรี ย นรู ้ เพื่อส่ ง เสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีผลผลิ ตใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind) (̅=4.37,S.D=0.58)และ
สามารถนาความรู ้ ความเข้าใจไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการคิดสร้ างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและ
สังคม (Creative Mind ) ( ̅=4.37,S.D= 0.56 )
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ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่ 9 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนมีจานวน 7 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินราย
ตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดจานวน 2 ตัวบ่งชี้ และมีผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับมากจานวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีค่าค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือมีทกั ษะในการดูแลผูเ้ รี ยน
( ̅ = 4.51 ,S.D.=0.54) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ มีทกั ษะในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา ( ̅ = 4.45 ,S.D.=0.54)
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 10 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
รายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด ที่ มีค่า เฉลี่ ย เท่ากันมี 3 ตัวบ่งชี้ คื อ มีท กั ษะในการออกแบบวิจยั เลื อกใช้ระเบียบวิธีวิจยั และ
สามารถสร้างนวัตกรรม หรื อเลือกวิธีการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปั ญหาที่จะวิจยั สามารถนา
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั ทางการศึกษาวิจยั
( ̅ = 4.37,S.D.= 0.61) และมีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาและ
แนวโน้มในปั จจุบนั เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
( ̅ = 4.37,S.D.= 0.62) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือมีทกั ษะในการใช้กระบวนการวิจยั เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ( ̅ = 4.36,S.D.= 0.61)
ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่ 11การพัฒนาวิชาชีพ มีจานวน 7 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 1 ตัวบ่งชี้ และอยู่ในระดับ
มากจานวน 6 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการปฏิบตั ิตนให้เป็ นเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู
( ̅ = 4.52,S.D.=0.53) ส าหรับ ตัวบ่ งชี้ ที่ มีค่ าเฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อความสามารถแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชี พในกระบวนการเรี ยนรู ้แบบชุ มชนแห่ ง
การเรี ยนรู้วชิ าชีพ ( ̅ = 4.31,S.D.=0.65 ) อยูใ่ นระดับมาก
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 12 ด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยมมีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ ผล
การประเมินตามรายตัวบ่งชี้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการ
ปฏิ บ ตั ิตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดี มี จิตสานึ กและวิญญาณแห่ ง ความเป็ นครู และแสวงหาโอกาสพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด( ̅ = 4.59,S.D.= 0.53 ) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่ า สุ ด คื อ มี ก ารปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และค่ า นิ ย มที่ ดี ใ ห้ ผู ้เ รี ยนมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่ อ ตนเอง
ครอบครัว และสังคม ( ̅ = 4.52 ,S.D.= 0.60 )
นอกจากนี้ ได้มีขอ้ เสนอแนะใน สมรรถนะย่อยที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยให้เพิ่มให้มีการบูรณาการ STEM Education มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้

243
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล

̅

S.D

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.1ปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ และหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
4.48 0.65
1.2 แสดงความชื่นชมยินดีต่อความสาเร็ จของคนไทย
4.51 0.60
1.3 ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
4.50 0.62
1.4 ปฏิบตั ิตนและเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
4.52 0.62
1.5 มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
4.55 0.61
1. 6 มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
4.55 0.64
1.7 เป็ นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทย
4.57 0.63
1.8 นาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
4.54 0.62
ค่าเฉลี่ย
4.53 0.62
2. ทักษะทางสั งคม
2.1สามารถทางานเป็ นทีมและสร้างพลังร่ วมของกลุ่มในการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม
4.43 0.72
2.2 สามารถปรับตัวเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ ความเครี ยดโดยการแสดงออกที่ใช้เหตุผล
4.37 0.73
2.3 สามารถติดต่อสื่ อสารโต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือ และมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
4.42 0.67
2.4 ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
4.39 0.71
2.5 มีความสามารถในการร่ วมมือกันวางแผนและร่ วมกันอภิปราย
4.44 0.63
2.6 เคารพต่อข้อตกลงและคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
4.41 0.70
2.7 มีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง หาทางยุติความความไม่เข้าใจกันและ
4.35 0.69
สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ค่าเฉลี่ย
4.40 0.69
3. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
3.1มีวนิ ยั ในตนเองโดยปฏิบตั ิภารกิจตามบทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
4.41 0.64
ตนเอง และของกลุ่ม
3.2 นาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
4.48 0.63
3.3เข้าร่ วมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่มตน ในชุมชน และในสังคม
4.50 0.65
3.4 ช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสาเข้าร่ วม แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ส่ิ งดีงามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อ
4.43 0.66
สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
3.5 มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4.51 0.63
3.6 ร่ วมดูแลรักษาสาธารณะ สมบัติ และสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ชุมชน และสังคม
4.50 0.64
3.7ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎระเบียบและกฎกติกาของชั้นเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม
4.49 0.61

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

244
ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

̅

S.D

3.8 รู้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เข้า
4.46 0.62
ร่ วมคิด ร่ วมทาในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ค่าเฉลี่ย
4.47 0.64
4. ทักษะการติดต่ อสื่ อสาร การให้ ข้อมูล สารสนเทศและการรู้ เท่ าทันสื่ อ
4.1สามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการติดต่อ สื่ อสารได้
4.30 0.68
4.2 มีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมีประสิ ทธิผลโดยการ
4.29 0.71
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็ จ
4.3นาเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
4.24 0.74
4.4 สามารถสื่ อสาร เขียน และนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสมได้
4.25 0.69
โดยใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.5 มีทกั ษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้
4.04 0.91
วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่ มีต่อตนเองและสังคม
ค่าเฉลี่ย
4.22 0.75
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้ างความรู้ ขนึ้ ใหม่
5.1สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อหา
4.37 0.68
คาตอบและสรุ ปองค์ความรู้ได้
5.2สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อนาไปใช้
4.35 0.65
5.3 มีผลงานการประดิ ษฐ์ สร้ างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่ งขันในเวที ระดับชาติ และ
4.28 0.81
นานาชาติ
5. 4 มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่และนาไปปฏิบตั ิได้
4.35 0.66
5.5 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
4.36 0.65
5.6 สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง เกี่ยวกับประเด็นที่อยูใ่ นความต้องการและ
4.33 0.66
ความสนใจของตนเองและค้นหาคาตอบจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆได้
5.7 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างความรู้ได้
4.30 0.73
ค่าเฉลี่ย
4.33 0.69
6. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต
6.1สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาได้
4.33 0.64
6.2 ควบคุมตนเอง และสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่ งผล
4.40 0.61
กระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
6.3 ปฏิบตั ิตามกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรี ยน/สังคม
4.38 0.66
6.4 รู้จกั ปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ ยง
4.36 0.63
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6.5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกและตัดสิ นใจในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่
4.28 0.68
หลากหลายและถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
6.6 มีทกั ษะในการติดต่อสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในเชิงบวก รวมถึง
4.37 0.64
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.7 สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิ
4.41 0.63
หน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม
6.8 บอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เลือกทากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได้
4.38 0.64
6.9นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
4.34 0.61
ค่าเฉลี่ย
4.36 0.64
7. ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา
7.1 สามารถวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทางใน
4.27 0.69
การสร้างชิ้นงานได้อย่างมีข้ นั ตอน
7.2มีความสามารถใช้กระบวนการคิดนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่นนาไปใช้ใน
4.31 0.61
การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การริ เริ่ ม และการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่
7.3 สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น และสามารถโต้แย้งข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ
4.29 0.63
อย่างสมเหตุสมสมผลได้
7.4 สามารถบอกหรื อระบุสาเหตุของปัญหาที่แท้จริ งได้และสามารถตัดสิ นใจเลือก
วิธีการแก้ปัญหา พิจารณาข้อดีและข้อจากัดของวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
4.33 0.68
ปัญหา
ค่าเฉลี่ย
4.30 0.65
8.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
8.1รู้เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและสามารถใช้
4.45 0.58
ICTเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
8.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่ อสาร นาเสนอ เผยแพร่ ผลงานได้ 4.33 0.66
8.3 สามารถกาหนดคาถามปัญหาและหัวข้อสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศได้
4.43 0.63
8.4 มีความสามารถในการเข้าถึ งแหล่ งและทรั พยากรสารสนเทศ ประเมิ น และใช้ประโยชน์ จาก
4.39 0.64
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย
8.5สามารถใช้ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
4.40 0.62
คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีม
8.6 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้และสามารถ
ติดต่อสื่ อสารและส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook ,Google
4.41 0.59
Apps และGoogle for Education เป็ นต้น
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8.7 สามารถสร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital
tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น
ค่าเฉลี่ย
9. ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีม
9.1 มีส่วนร่ วมในการวางแผนการทางาน กาหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ และจัดลาดับ
ความสาคัญของงานกับหมู่คณะได้และครบทุกขั้นตอน
9.2สามารถทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบตั ิงานตามบทบาทและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบ
9.3 มีมนุษยสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือกัน และสามารถประสานการทางาน
ร่ วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็ จ
9.4รักษาบรรยากาศในการทางานและปรับตัวหากันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทางาน
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9.5การจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด
ของสมาชิกและปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ย
10. การสรุ ปองค์ ความรู้
10.1อธิบายความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการ และวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้า
10.2 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี การที่เหมาะสม และสรุ ปองค์ความรู้อภิปรายผลได้
10.3สามารถเสนอแนวคิด วิธีการหรื อรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
10.4สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด
ของตนเองได้
10.5 ความสามารถในการ ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผูอ้ ื่น
10.6 สามารถเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงความรู้ จัดกลุ่มตามความคิดตามมิติที่กาหนด และจัด
กลุ่มความสัมพันธ์มาสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
ค่าเฉลี่ย
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11.มีความรู้ ยุคดิจทิ ลั
11.1รู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความสามารถในการ
4.22
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทลั
11.2 มีความเข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีดว้ ยวิธีใด กับใคร เมื่อใด และรู้วิธีการกระทาอย่างสมเหตุสมผล
4.24
รวมถึงการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
11.3 ระบุประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
4.22
นโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้
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ตารางที่ 21แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการจาเป็ นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล

̅

11.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.22
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของนานาชาติ
ค่าเฉลี่ย
4.22
12.1 ผูเ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และพัฒนาการทางร่ างกายเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์
4.35
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
12.2 มีความมัน่ คงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศวัย ตาม
4.31
บทบาทหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่ผอู้ ื่นได้ และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู้ ื่น
12.3 เขา้ ร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ 4.38
12.4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นสามารถปรับตัวปฏิบตั ิตนต่อ
4.36
ผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงสิ ทธิ หน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
ค่าเฉลี่ย
4.35
13. ทักษะด้านอาชีพและการมีวินัยในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
13.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบและ
4.29
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน
13.2 แสวงหาความรู้ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาตนเอง เพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อและ
4.29
ประกอบอาชีพในอนาคต
13.3 สามารถทางานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
4.30
13.4 มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมีความมุ่งมัน่
4.29
พัฒนางานของตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ค่าเฉลี่ย
4.29
14. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ด้านวัตกรรม
14.1มีสามารถคิดริ เริ่ ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ ความคิด
4.23
แปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิม
14.2สามารถเชื่อมโยงหรื อผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่และ
4.21
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์
14.3สามารถนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรื อ
4.13
การจัดการมาพัฒนาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆหรื อเกิดผลิตภัณฑ์
14.4 สร้างสรรค์ผลงานและนาเสนอหรื อเผยแพร่ ผลงานทั้งระดับโรงเรียนระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.23
ค่าเฉลี่ย
4.20
ค่าเฉลี่ยรวม
4.34

S.D
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จากตาราง พบว่า คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลมีจานวน 14 ด้านในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.34,S.D.= 0.68) ด้านและมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จานวน 1ด้านคือมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ( ̅= 4.53 ,S.D.= 0.61) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
คือมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับหรื อมากกว่า3.50ขึ้นไปและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิ น1.00ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.20 ถึง 4.53 ซึ่ งด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือทักษะการคิดสร้างสรรค์ดา้ นวัตกรรม
( ̅ = 4.20 ,S.D.= 0.79) สาหรับรายการคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลแต่ละด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดจานวน10รายการ นอกจากนี้ มีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรื อมากกว่า 3.50ขึ้นไป และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00 ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดทุกรายการโดยผ่านเกณฑ์ที่กาหนดต่าสุ ดถึงสู งสุ ด คือ 4.04 ถึง 4.57 และกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีความต้องการสอดคล้องกัน โดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.61ถึง 0.75 ซึ่ ง
สามารถคัดสรรและนามากาหนดไว้เพื่อไปพัฒนาเป็ นตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล รายละเอียดแต่ละด้านสรุ ปได้ ดังนี้
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยม์ ีคุณลักษณะจานวน 8 รายการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
( ̅ = 4.53,S.D.= 0.61) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดสาหรับผลการประเมินคุณลักษณะ
โดยรวม พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยคุ ณลักษณะในด้านเป็ น
พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( ̅ = 4.57
,S.D.=0.63) สาหรับคุ ณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือการปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิ และหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองที่ดีของชาติ ( ̅= 4.48 ,S.D.=0.65)
2. ทักษะทางสังคมมี คุณลักษณะจานวน 7 รายการมี ค่าเฉลี่ ยโดยรวม (̅=4.40,S.D
.=0.68) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับผลการประเมินคุณลักษณะโดยรวม พบว่า มีระดับ
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ โดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือมีความสามารถในการ
ร่ วมมือกันวางแผนและร่ วมกันอภิปราย( ̅=4.44,S.D.=0.62) สาหรับคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
มีความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง หาทางยุติความความไม่เข้าใจกันและสนับสนุ นให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี( ̅= 4.35 ,S.D.=0.68)
3. มี คุ ณ ธรรม จิ ต สาธารณะ และจิ ต ส านึ ก ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก มี
คุณลักษณะจานวน 8 รายการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (̅ =4.47,S.D.= 0.61) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก สาหรับผลการประเมินคุณลักษณะโดยรวมพบว่ามีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
จานวน 3 รายการและมีระระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากจานวน 5 รายการโดยคุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
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( ̅= 4.51,S.D.= 0.63) สาหรับพฤติกรรม/คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือมีวินยั ในตนเองโดยปฏิบตั ิ
ภารกิจตามบทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม (̅=4.41,S.D.=0.64 )
4. ทักษะการติดต่อสื่ อสาร การให้ขอ้ มูล สารสนเทศ และการรู ้เท่าทันสื่ อมีคุณลักษณะ
จานวน 5 รายการมีค่าเฉลี่ ยโดยรวม (̅ =4.22,S.D.=0.71)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สาหรับ
ผลการประเมิน คุณลักษณะโดยรวม พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดยมี
คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการ
ติดต่อสื่ อสารได้ ( ̅= 4.30, S.D.=0.68) สาหรับคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด คือ มีทกั ษะในการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆตลอดจนสามารถเลื อกใช้วิธีการสื่ อสารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม (̅=4.04,S.D.=0.91)
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้ างความรู ้ข้ ึนใหม่มี คุณลักษณะจานวน7รายการมี
ค่ า เฉลี่ ย โดยรวม (̅=4.33,S.D.=0.67) มี ความเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก ส าหรั บผลการประเมิ น
คุณลักษณะพบว่ามีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อหาคาตอบและสรุ ป
องค์ความรู้ ได้ ( ̅=4.37,S.D.=0.68) สาหรับคุ ณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือผลงานการประดิษฐ์
สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ (̅=4.28,S.D.=0.81)
6. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิตมีคุณลักษณะจานวน 9 รายการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
(̅ =4.36, ,S.D.=0.62) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับผลการประเมิน คุณลักษณะพบว่ามี
ระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือสามารถปรับตัว
ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเป็ นสมาชิ กของ
สังคม (̅ =4.41,S.D.=0.63) สาหรับคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา เลือก
และตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีที่หลากหลายและถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์( ̅ = 4.28
,S.D.=0.69)
7. ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหามีคุณลักษณะจานวน 4 รายการมีค่าเฉลี่ ยโดย
รวม (̅ =4.30,S.D.=0.63) มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก ส าหรั บ ผลการประเมิ น คุ ณลัก ษณะ
โดยรวม พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือสามารถบอกหรื อระบุสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งได้และสามารถตัดสิ นใจเลื อกวิธีการแก้ปัญหา
พิ จ ารณาข้อ ดี และข้อจ ากัด ของวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาได้อย่า งเหมาะสมกับ ปั ญหา(̅=4.45,S.D.=0.58)
สาหรับคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือสามารถวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีข้ นั ตอน( ̅= 4.27,S.D.=0.69)

250
8. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี คุณลักษณะ
จานวน 7 รายการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (̅ =4.39,S.D.=0.61) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับ
ผลการประเมินคุณลักษณะ พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดยคุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ รู้เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ ICTเพื่อ
การค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ (̅ = 4.45,S.D.=0.58)
สาหรั บ พฤติ ก รรม/คุ ณลัก ษณะที่ มี ค่า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ย นรู้ ออกแบบ
สร้างสรรค์งาน สื่ อสารนาเสนอ และเผยแพร่ ผลงานได้ ( ̅ = 4.33 ,S.D.= 0.66 )
9. ทักษะการทางานแบบร่ วมมือกัน การทางานเป็ นทีมมี คุณลักษณะจานวน 6 รายการมี
ค่าเฉลี่ ยโดยรวม (̅ =4.41,S.D.=0.63) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สาหรับผลการประเมิน
คุ ณลักษณะโดยรวม พบว่ามี ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการโดยคุ ณลักษณะที่ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ มีมนุ ษยสัมพันธ์ พึ่งพาอาศัย และช่ วยเหลื อกัน และสามารถประสานการทางาน
ร่ วมกับหมู่คณะจนบรรลุ ผลสาเร็ จ ( ̅ =4.47,S.D.=0.63) สาหรับพฤติกรรม/คุณลักษณะ ที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่ าสุ ดคือการจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถความถนัดของ
สมาชิกและปฏิบตั ิตามบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ( ̅ =4.31 ,S.D.= 0.75)
10.การสรุ ปองค์ ค วามรู้ มี คุ ณลั ก ษณะ จ านวน 6 รายการมี ค่ า เฉลี่ ยโดยรวม
(̅ =4.24,S.D.=0.72) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับผลการประเมินคุณลักษณะโดยรวม
พบว่ามีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการโดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือการสรุ ป
ความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟั ง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเองได้( ̅ = 4.26
,S.D.=0.71 ) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและสรุ ปองค์ความรู้
อภิปรายผลได้( ̅ =4.26,S.D.=0.74 )และ สาหรับพฤติกรรม/คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคืออธิ บาย
ความเป็ นมาของศาสตร์ หลักการ และวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษาค้นคว้า ( ̅ =4.20 ,S.D.=0.73 )
11. มีความรู้ยุคดิจิทลั มีคุณลักษณะจานวน 4 รายการมีค่าเฉลี่ ยโดยรวม ( ̅ =4.22,S.D.=
0.72) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สาหรับผลการประเมินคุณลักษณะ พบว่ามี ระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทุก รายการโดย คุ ณลักษณะที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ มี ความเข้าใจว่าจะใช้
เทคโนโลยีดว้ ยวิธีใด กับใคร เมื่อใด และรู ้วิธีการกระทาอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการออนไลน์ได้
อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ( ̅ =4.24,S.D.=0.74 )นอกจากนี้ พฤติกรรม/คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ดเท่ากันทั้ง 3 รายการคือ 1)มีความสามารถใช้กระบวนการคิดนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
เช่นนาไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การริ เริ่ ม และการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ (̅ =4.24,S.D. =
0.72) 2) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
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ประเพณี ของนานาชาติ ( ̅ =4.24,S.D.=0.72) 3)ระบุประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้
( ̅ =4.22,S.D.=0.72)
12. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะจานวน 4 รายการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
(̅ =4.35, ,S.D.=0.65) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับผลการประเมินคุณลักษณะโดยรวม
พบว่ามีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดย คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือเข้าร่ วม
กิจกรรมการออกกาลังกาย และมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ( ̅=
4.38,S.D.=0.63 ) สาหรับ คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือความมัน่ คงทางอารมณ์ กล้าแสดงออก
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศวัย ตามบทบาทหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่ผอู ้ ื่นได้ และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่
ผูอ้ ื่น ( ̅ 4.31=,S.D.=0.68)
13. ทัก ษะด้า นอาชี พ และการมี วิ นัย ในการเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองมี คุ ณ ลัก ษณะจ านวน 4
รายการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (̅ =4.29, ,S.D.=0.67 ) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับผลการ
ประเมิน คุณลักษณะ พบว่ามีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการโดยมี คุณลักษณะที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ สามารถทางานบรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่ กาหนดอย่างมี
คุณภาพ( ̅=4.30,S.D.= 0.69 ) สาหรับพฤติกรรม/คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดพบว่ามีเท่ากันทั้ง 3
รายการคือ1)ความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเอง และมีความมุ่งมัน่ พัฒนางาน
ของตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅ =4.29,S.D.= 0.69) 2) แสวงหา
ความรู้เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต
( ̅=4.29,S.D.= 0.68 ) และ3) มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบ
และดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน( ̅ =4.29,S.D.=0.66)
14. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ดา้ นวัตกรรม มี คุณลักษณะมีจานวน 4 รายการมีค่าเฉลี่ ย
โดยรวม (̅ =4.20 ,S.D.=0.79 ) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก สาหรับผลการประเมินคุณลักษณะ
โดยรวม พบว่ามีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการโดยคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 2
รายการ คือสามารถคิดริ เริ่ ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ ความคิดแปลกใหม่ที่
ไม่ซ้ าของเดิ ม( ̅ = 4.23 ,S.D.=0.71 ) และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน และนาเสนอหรื อเผยแพร่
ผลงานทั้งระดับโรงเรี ยน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ( ̅ = 4.23 ,S.D.= =0.76) สาหรับ
คุณลักษณะที่มีค่า เฉลี่ยต่าสุ ดคือสามารถนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีหรื อการจัดการมาพัฒนาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆหรื อเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ( ̅ = 4.13
,S.D.=1.00 )
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒ นาสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจั ด การเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล
1. ผลการยก(ร่ าง)สมรรถนะ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ของครู โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ผลการพัฒนารู ปแบบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
พบว่า รู ป แบบสมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมี องค์ประกอบคื อ 1)
ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories ) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) และสมรรถนะประจาสาย งาน (Functional Competency) 2) ชื่อสมรรถนะและคา
นิ ยาม (Competency names& definitions) 3) สมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ (Element of
Competency) 4) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ (Competency Indicators) 5)กลุ่มของสมรรถนะ (Cluster of
Competencies) ประกอบด้วย กลุ่ ม ความรู้ (Knowledge) กลุ่ ม ทัก ษะ (Skill) และกลุ่ ม ทัศ นคติ
(Attitudes) 6 ) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment Criteria)
1.2 ผลการพัฒนาสมรรถนะ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สรุ ปผลได้ดงั นี้
1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 5 สมรรถนะประกอบด้ว ย
สมรรถนะที่1การพัฒนาวิชาชีพมี 2สมรรถนะย่อย คือ1) การบริ การทางวิชาชีพและชุมชนมีจานวน
ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ 2) การบริ หารจัดการ/ การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการมีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัว
บ่งชี้ สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิ ยมมี 1สมรรถนะย่อย คือ จริ ยธรรมวิชาชีพ มี
จานวนตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสารมี 1 สมรรถนะย่อย คื อทักษะการสื่ อสารมี
จานวนตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนมี 2 สมรรถนะย่อย คือ1) การ
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ 2) การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ มี
จานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ และ สมรรถนะที่ 5 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษามี1สมรรถนะย่อย คือการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษามีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้
1.2.2 สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วยสมรรถนะที่
1การออกแบบหลักสู ตรมี 3 สมรรถนะย่อยคือ 1) การรู ้ เรื่ องหลักสู ตรมีจานวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 2)
การออกแบบการเรี ยนรู ้ มีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ 3) การรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีจานวนตัว
บ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้มี 5 สมรรถนะย่อย คือ1การส่ งเริ มให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองมี จานวนตัวบ่ ง ชี้ 15 ตัวบ่ ง ชี้ 2) ความรู ้ ใ นเนื้ อหามี จานวนตัวบ่ งชี้ 6 ตัวบ่ ง ชี้ 3)
เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพมีจานวนตัวบ่งชี้ 17 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
มีจานวนตัวบ่งชี้ 17 ตัวบ่งชี้ 5) ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิ ดมีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้
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สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยนมี 3 สมรรถนะย่อยคือ1) การวัดและประเมินผล มีจานวนตัวบ่งชี้ 7
ตัวบ่งชี้ 2) การประเมินทักษะในศตวรรษที่21มีจานวนตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 3) การประเมินตามสภาพ
จริ งมีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 4การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มี 1สมรรถนะย่อยคือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวน
ตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นที มประกอบด้วย2สมรรถนะย่อย ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมีจานวนตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้ 2) ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ มี
จานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่6สังคมและวัฒนธรรมมี 7 สมรรถนะย่อย คื อ1) ความรู้ ถึง
ความตระหนักต่อโลกมีจานวนตัวบ่งชี้ 3ตัวบ่งชี้ 2) ความรู ้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
จ านวนตัว บ่ ง ชี้ 5 ตัว บ่ ง ชี้ 3) ทัก ษะชี วิ ต มี จ านวนตัว บ่ ง ชี้ 11 ตัว บ่ ง ชี้ 4) ความตระหนัก รู้ ถึ ง
สภาพแวดล้อมมี จานวนตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ 5) ทักษะพลเมื องมี จานวนตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ 6) ทักษะ
อาชีพมีจานวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 7) ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ มีจานวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ที่ 7 การพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรมเทคโนโลยีเ พื่ อ การจัด การเรี ย นรู้ มี 2 สมรรถนะย่อ ย คื อ 1) ทัก ษะ
นวัตกรรม และการเป็ นผูป้ ระกอบการมีจานวนตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ 2) การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้
และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้
1.3. ผลการสร้ า งเกณฑ์ก ารประเมิ น สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ของครู โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล พบว่า เกณฑ์การประเมินสมรรถนะมีลกั ษณะเป็ นเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring
Rubric) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ระดับคุณภาพของสมรรถนะโดยแบ่งระดับคุณภาพเป็ น
4 ระดับได้แก่ ระดับที่ 1 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง ระดับที่ 2 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ ระดับ
ที่ 3 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี และระดับที่ 4 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก ส่ วนที่ 2 แนวทางการประเมิน
สมรรถนะ ซึ่ งการกาหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะในแต่ละระดับคุ ณภาพ พิจารณาจากการ
ปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี้ในแต่ละสมรรถนะย่อยว่าสามารถปฏิบตั ิได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสมรรถนะ
2. ผลการสั มมนาอิงผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)
การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) ผูเ้ ชี่ยวชาญได้พิจารณา ตรวจสอบ ตัดทอน
เพิ่ ม เติ ม ให้ข ้อเสนอแนะ ซึ่ ง เป็ นฉันทามติ ของผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่อ(ร่ า ง) สมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สรุ ปผล ดังนี้
2.1 ผลการพั ฒ นารู ปแบบสมรรถนะ การจั ด การเรี ยนรู้ ข องครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ พิจารณาและมีฉนั ทามติโดยไม่มีการปรับแก้
2.2 ผลการพิจารณาชื่อสมรรถนะและคานิยาม (Competency names& definitions)
ซึ่ ง ชื่ อ และการนิ ย ามสมรรถนะเป็ นการนิ ย ามเพื่ อให้ค วามหมายของชื่ อ สมรรถนะและค านิ ย าม
สมรรถนะมี ค วามเข้า ใจตรงกัน และทาให้เ กิ ด ความเข้า ใจในภาพรวมของพฤติ ก รรมในแต่ล ะ
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สมรรถนะได้อย่างถูกต้องตรงกันโดยผลจากการพิจารณาพบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญให้มีการแก้ไขปรับปรุ งชื่อ
สมรรถนะ และคานิยามสมรรถนะตามข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุ งชื่อสมรรถนะและคานิยามสมรรถนะตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อความเดิม
ปรับปรุงแก้ ไขคานิยาม
สมรรถนะหลัก : สมรรถนะที่ 4
กา ร บ ริ ห า ร จั ด กา ร ชั้ น เ รี ย น
(Classroom Management) ค า
นิ ย าม : การบริ หารจั ด การชั้ น
เรี ยน (Classroom Management)
หมายถึงการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้
การจั ดท าข้ อมู ลสารสนเทศและ
เอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา ให้
ค าปรึ กษา ค าแนะน ากั บผู ้ เรี ยน
จั ดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อ
อุ ปกรณ์ และแหล่ งทรั พยากรเพื่ อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความสุ ข
และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ปรับปรุงแก้ ไขคานิยาม
สมรรถนะหลัก : สมรรถนะที่ 5
การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
คานิยาม:การทางานเป็ นทีม
Teamwork) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบตั ิตนให้
เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะทางสังคมมีความ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ให้เพิ่มข้อความ“แนวปฏิบตั ิ
ในชั้นเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนและ”
ให้เปลี่ยนข้อความ“จัดเตรี ยม
กระบวนการเรี ยนรู ้”เป็ น
“จัดเตรี ยมกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้”

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
คานิ ยาม : การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
(Classroom Management) หมายถึง
การจัด บรรยากาศการเรี ยนรู ้ การ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้ นเรี ยน/ประจ าวิ ช า ให้
คาปรึ กษา คาแนะนา แนวปฏิ บัติใน
ชั้น เรี ย นให้กับผูเ้ รี ย นและจัด เตรี ย ม
กระบ วนการจั ด การ เรี ยน รู ้ สื่ อ
อุ ป กรณ์ แ ละแหล่ ง ทรั พ ยากรเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ค วามสุ ข
และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน

ให้ เ ปลี่ ย นข้อ ความ“พัฒ นา
ผู ้เ รี ยนให้ ผู ้เ รี ยนให้ มี ค วาม
ตั้งใจ”เป็ น
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถและเพิ่มเติม
ข้อความ“ปฎิบตั ิตนได้ท้ งั เป็ น
ผูน้ าและผูต้ ามที่ดี”และ
เพิ่มเติมข้อความ“ปฎิบตั ิตน
มัน่ คงทางอารมณ์และจัด
ได้ท้ งั เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี”
กระบวนการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ และเพิ่มเติมข้อความ“ปฎิบตั ิ
เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยน ตนได้ท้ งั เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่

นิ ย า ม : ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม
(Teamwork) หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิ บัติต นให้เป็ นผูท้ ี่ มี ทักษะ
ทางสัง คมมี ความมั่น คงทางอารมณ์
และจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ
อุ ป กรณ์ แ ละแหล่ ง ทรั พ ยากรเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ค วามสุ ข
และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
คากระบวนการเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บัติ
เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถที่จะทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุ งชื่อสมรรถนะและคานิยามสมรรถนะตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้ อความเดิม
มั่ น ค ง ท า ง อ า ร ม ณ์ แ ล ะ จั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บัติ
เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ผู ้เ รี ยนมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะท างาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม
รวมทั้งความสามารถในการ สร้าง
และรั กษาสัมพันธภาพกับสมาชิ ก
ในที มตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กบั สมาชิก เพื่อให้งานบรรลุผล
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปรับปรุงแก้ ไขชื่อสมรรถนะประจา
สายงาน สมรรถนะที่ 4
การใช้ขอ้ มูล สารสนเทศ และการ
ใช้เทคโนโลยี ในการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ (Using information
technology toenhance learning)
นิยาม: การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
และการใช้ เทคโนโลยี ในการส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ Using information
technology to enhance learning)
หมายถึงความรู ้ความสามารถและ
ทักษะในการสื บค้น ใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศและการใช้ เทคโนโลยีใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ Using
information technology to enhance
learning) หมายถึงความรู ้ ความ
สามารถและทักษะในการ สื บค้น
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ ใช้สื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์(ICT) และเทคโนโลยี

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
ดี”และเพิ่มเติมข้อความ“ปฎิบตั ิ และปฎิบตั ิตนได้ท้ งั เป็ นผูน้ าและผู ้
ตนได้ท้ งั เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ตามที่ดีรวมทั้งมีความสามารถสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ทีมตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจ ให้กบั
สมาชิก เพื่อให้งานบรรลุผล ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ให้ น าชื่ อ สมรรถนะที่ 4และ
สมรรถนะที่ 7 มารวมกั น
เนื่ อ งจากเป็ น สมรรถนะที่ มี
ลัก ษณะเหมื อ นกัน และจัด ให้
เ ป็ น สมร ร ถน ะ ที่ 4โ ด ยใ ห้
สมรรถนะ
ย่อยของทั้ง 2 สมรรถนะคงเดิม
ให้นาคานิยามทั้ง 2 สมรรถนะ
มารวมกันและปรับข้อความ
ใหม่โดยให้เกิดความเข้าใจใน
ภาพรวม ของพฤติกรรมของ
สมรรถนะโดยชื่อของ
สมรรถนะที่เกิดจากการรวม
สมรรถนะ 2 สมรรถนะเข้า
ด้วยกันคือ สมรรถนะที่ 4 การ
ด้วยกันคือ สมรรถนะที่ 4 การ
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโน
โลยี และการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้

สมรรถนะที่ 4
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ (Using information and
technology by developing
innovation to enhance learning)
คานิยาม: การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Using
information and technology by
developing innovation to enhance
learning) หมายถึงความรู ้
ความสามารถ และทักษะในการ
สื บค้นใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และเทคโนโลยี
แหล่งเรี ยนรู ้เครื่ องมือต่างๆ (digital
tool)มาออก แบบสร้างสรรค์การผลิต
/ ปรับปรุ ง
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ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุ งชื่อสมรรถนะและคานิยามสมรรถนะตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้ อความเดิม
ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ออกแบบ
สร้างสรรค์ การประเมินผลของครู
และการสื่ อสารเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและอาชีพได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผล และสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ได้
สมรรถนะประจาสายงาน
สมรรถนะที่ 7
การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้(Developing
Innovation and Technology for
Learning)
คานิยาม:การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
หมายถึงความรู ้ ความ สามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี แหล่งเรี ยนรู ้ เครื่ องมือ
ต่างๆ(digital tools)มาสร้างสรรค์ใน
การผลิต/ปรับปรุ งสื่ อการเรี ยนรู ้ที่
สร้างไว้แล้วมาจัดทาเป็ นสื่ อการ
เรี ยนรู ้ข้ นึ ใหม่ไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
การคิดสร้างสรรค์คิดสิ่ งใหม่ๆ มี
ผลผลิตให้กบั ตนเองและสังคม

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
(Using information and
technology by developing
innovation to enhance
learning) การเรี ยนรู้ and
technology by developing
innovation to enhance
learning)

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่สร้างไว้แล้วมาจัดทา
เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ ึนใหม่เพื่อนาไป
จัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
อาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผลและสามารถสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และมีประสิ ทธิผลและสามารถสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ได้

จากตาราง การปรั บ ปรุ ง ชื่ อ สมรรถนะและค านิ ย ามสมรรถนะตามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับและแก้ไขคานิยามในสมรรถนะหลักที่ 4 การบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน และสมรรถนะประจาสายงานสมรรถนะ ที่ 5 การทางานเป็ นทีม นอกจากนี้ ยงั ได้มี
ฉันทามติให้มีการรวมสมรรถนะประจาสายงานคือสมรรถนะที่ 4 และสมรรถนะที่ 7มารวมกันเป็ น1
สมรรถนะเป็ นสมรรถนะที่ 4 และให้ปรับชื่อและปรับแก้ไขคานิยามตามข้อเสนอแนะ
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2.3 ผลการพิจารณาสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ พบว่า การพิจารณาสมรรถนะ
ย่อยของแต่ ล ะสมรรถนะผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ มี การรวมสมรรถนะย่อยที่ มี ล ัก ษณะ
ใกล้เคียงหรื อมีความหมายคล้ายกันเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่ ง ผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการพิจารณา
เฉพาะส่ วนที่มีการปรับข้อความ และการรวมสมรรถนะย่อยเท่านั้น รายละเอียด ดังตารางที่ 33
ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุ งสมรรถนะย่อยตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
\

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
สมรรถนะย่อยที่1การรู้เรื่ อง
ใ ห้ เ ป ลี่ ย น ค า ว่ า “ก า ร ”เ ป็ น ค า ว่ า สมรรถนะย่อยที่1 ความรู้เรื่ องหลักสู ตร
หลักสู ตร(curriculum knowledge) “ความ”
(curriculum knowledge)
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Management)
มีสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ
มีสมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ
สมรรถนะย่อยที่1 การส่ งเสริ มให้ ให้รวมสมรรถนะย่อยโดยให้นาชื่อ
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
สมรรถนะย่อยที1่ นาไปรวมกับ
สมรรถนะย่อยที่1 การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
Enhancing self-directed learning สมรรถนะย่อยที่ 3 เนื่องจากมีความ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่
สมรรถนะย่อยที่ 3เทคนิควิธีการ สอดคล้องกัน
มีประสิ ทธิ ภาพ(Effective and technic to
สอนที่มีประสิ ทธิภาพ (Effective
enhance self-directed learning )
Teaching)
__
สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ใน
ให้ตดั ชื่ อสมรรถนะออกและให้นาตัว
เนื้อหา และความรู้เรื่ องการเรี ยน บ่งชี้ ส มรรถนะไปรวมกับ สมรรถนะ
การสอน(Content Knowledge)
อื่นให้เปลี่ยนคาว่า“กระบวน
สมรรถนะย่อยที่ 2 การจัดกระบวน
สมรรถนะย่อยที่ 4 การจัด
การเรี ยน การสอน”เป็ น“กระบวนการ การเรี ยนรู้ (Learning Process)
กระบวนการเรี ยนการสอน
เรี ยนรู้”
สมรรถนะย่อยที่ 5ทักษะการสร้าง ให้ตดั ชื่ อสมรรถนะออกและให้นาตัว
__
นิสัยในการคิด
บ่งชี้ ส มรรถนะไปรวมกับ สมรรถนะ
อื่น
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน(Students' evaluation)
สมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ
ให้นาชื่อสมรรถนะย่อยทั้ง3สมรรถนะ สมรรถนะย่อย 1สมรรถนะ
สมรรถนะย่อยที่ 1การวัดและ
มารวมกันเนื่องจากมีความหมายสื่ อถึง สมรรถนะย่อย การวัดและประเมินผล
ประเมินผลในชั้นเรี ยน(Classroom การวัดและประเมินผลเหมือนกันแต่
ในชั้นเรี ยน(Classroom Based
Based Assessment )
วิธีแตกต่างกันจึงนามารวมกันเหลือ
Assessment )
สมรรถนะย่อยที่ 2 การประเมิน
เพียง 1สมรรถนะและให้นาตัวบ่งชี้มา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
รวมกัน
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ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุ งสมรรถนะย่อยตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้ อความเดิม

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน(Students' evaluation)

(Assessment in 21th Century)
สมรรถนะย่อยที่ 3. การประเมินตาม
สภาพจริ ง(Authentic Assessment)
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม(Teamwork )
มีสมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ
ให้น าสมรรถนะย่อ ยที่ 1และ2 สมรรถนะย่อย 1สมรรถนะ
สมรรถนะย่อยที่1 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
มารวมกัน
สมรรถนะย่อย ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยน
เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน (Enhancing
ร่ วมกัน กับ เพื่อ นและทักษะกระบวนการ
Cooperative Learning)
ทางานเป็ นที ม (Enhancing Cooperative
สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะทางสังคมและ
Learning and teamwork skills)
ความฉลาดทางอารมณ์(Social Skills
and Emotional Intelligence)
สมรรถนะที่ 6 สั งคมและวัฒนธรรม (society& Culture)
มีสมรรถนะย่อย 7 สมรรถนะ
ให้นาสมรรถนะย่อยที่1.ความรู้ มีสมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ
สมรรถนะย่อยที่ 1.ความรู้ถึงความ
ถึง ความตระหนักต่อโลก
สมรรถนะย่ อ ยที่ 1 ความรู้ ถึ งความ
ตระหนักต่อโลก (Global Awareness) (Global Awareness)และ
ตระหนัก ต่ อ โลกและความตระหนักรู้ ถึ ง
สมรรถนะย่อยที่ 4.ความตระหนักรู้ ถึง สมรรถนะย่อยที่ 4.ความ
สภาพแวดล้ อ ม
(Global
and
สภาพแวดล้อม (Environmental
ตระหนักรู้ถึงสภาพ
Environmental Awareness)
Awareness )
แวดล้อม (Environmental
สมรรถนะย่อยที่ 2.ความรู้ทางความ
สมรรถนะย่อยที่ 3.ทักษะชีวติ
Awareness) มารวมกัน
หลากหลายทางวัฒนธรรม
(Life Skills) สมรรถนะย่อยที่ 5ทักษะ
(Cross-cultural understanding)
พลเมือง (Civil Literacy)
ให้นาสมรรถนะย่อยที่ 3,5,6
สมรรถนะย่อยที่ 6. ทักษะอาชีพ
และ7 มารวมกันเป็ นสมรรถนะ สมรรถนะย่อยที่ 3 ทักษะแห่ งศตวรรษที่
(Career Skills)
ย่อยที่ 3 และเปลี่ยนชื่อ
21 (21st Century Skills)
สมรรถนะย่อยที่ 7.ทักษะการเรี ยนรู้
สมรรถนะย่อยใหม่
ตลอดชีวติ (Lifelong Learning Skills

จากตาราง การปรั บ แก้ ไ ขสมรรถนะย่ อ ยตามข้อ เสนอแนะของผู้เ ชี่ ย วชาญ พบว่ า
ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้มีการปรับแก้ภาษา และให้รวมสมรรถนะย่อยที่มีลกั ษณะเหมือนกันและเปลี่ยนชื่ อ
สมรรถนะย่อยใหม่ สมรรถนะย่อยที่มีการปรับแก้ภาษาคือสมรรถนะย่อยที่1การรู้เรื่ องหลักสู ตรปรับ
แก้ไขเป็ นการพัฒนาหลักสู ตร(curriculum Development) สาหรับสมรรถนะย่อยที่มีการรวมกัน
ได้แก่สมรรถนะย่อยของสมรรถนะประจาสายงานจานวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะที่ 2
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Management) จากเดิมมี 5 สมรรถนะย่อยมีการปรับแก้ไข
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โดยรวมสมรรถนะย่อยเข้าด้วยกันเหลือ 2 สมรรถนะย่อยคือสมรรถนะย่อยที่1 การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ(Effective and technic to enhance selfdirected learning ) และสมรรถนะย่อยที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ (Learning Process)
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน(Students' evaluation) มี 3 สมรรถนะย่อยและรวมสมรรถนะย่อย
เข้าด้วยกันเหลือ 1 สมรรถนะย่อยสมรรถนะย่อยคือ การวัดและ ประเมินผลในชั้นเรี ยน(Classroom
Based Assessment สมรรถนะที่ 5 การท างานเป็ นที ม (Teamwork ) มี 2 สมรรถนะย่อย รวม
สมรรถนะย่อยเข้าด้วยกันเหลือ 1 สมรรถนะย่อย คือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะ
กระบวนการทางานเป็ นทีม (Enhancing Cooperative Learning and teamwork skills) และสมรรถนะ
ที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม (society& Culture) มี 7สมรรถนะย่อย รวมสมรรถนะย่อยเข้าด้วยกันเหลือ
3 สมรรถนะย่อย คื อสมรรถนะย่อยที่ 1 ความรู ้ ถึงความตระหนักต่อ โลกและความตระหนักรู ้ ถึง
สภาพแวดล้อม (Global and Environmental Awareness) สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ทางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม(Cross-cultural understanding)และสมรรถนะย่อยที่ 3 ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) สรุ ปได้วา่ สมรรถนะย่อย ทั้งหมดมี 30 สมรรถนะย่อยและเมื่อ
นามารวมกันตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้ ได้สมรรถนะย่อยจานวน 20 สมรรถนะย่อย
3. ผลการพิจารณาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากล พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบ คัดเลือก ตัดทอน เพิ่มเติมและให้ขอ้ เสนอแนะของตัว
บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ตดั ทอนคาว่า “มีความรู้ ความสามารถและมีทกั ษะ”
ออกเพื่ อปรั บ ภาษาและข้อ ความให้เ ป็ นตัว บ่ ง ชี้ ที่ ส มบู รณ์ และให้เห็ น ภาพรวมของการน าไปใช้
นอกจากนี้ ย งั ได้เสนอแนะให้มีก ารรวมตัวบ่ งชี้ ส มรรถนะที่ มีล ัก ษณะใกล้เคีย งหรื อมี ความหมาย
คล้ายกันเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการพิจารณาเฉพาะส่ วนที่มีการปรับข้อ
ความและการรวมตัวบ่งชี้เท่านั้น ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อความเดิม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะย่อยที่ 2.ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
สมรรถนะย่อยที่ 2 มี 4 ตัวบ่งชี้คือ
ให้ป รั บ ข้อ ความในตัว บ่ งชี้ ที่ 2 .1และ 2.1 ค้น คว้า หาความรู้ ติ ด ตามองค์
2.1มี ท ัก ษะในการศึ ก ษาค้น คว้า หา 2.2
ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและ

ความรู ้ ติ ด ตามองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ
ทางวิชาการและวิชาชีพและ
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ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้อความเดิม

แสวงหาโอกาสพัฒ นาตนเองด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
2.2 มี ทักษะในการวางแผนในการ
พัฒนาตนเองและเพื่อนครู
2.3 มีทกั ษะในการสร้างองค์ความรู ้
และนวัตกรรมและสามารถเผยแพร่
ได้ท้ งั ในระดับ โรงเรี ยน ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ
2.4 ปฏิบตั ิตนให้เป็ นเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีกบั เพื่อนครู

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

วิชาชี พและแสวงหาโอกาสพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย

2.2 สร้ า งแรงจู งใจพั ฒ นาด้ า น
วิชาการในการพัฒ นาตนเองและ
เพื่อนครู
__
ตัดออก
__
ตัดออก

สมรรถนะย่อยที่ 2.ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
(Management Skills/ Academic Motivation
ความรู้ ติดตามองค์ความรู้ ใหม่ๆทาง
และวิ ช าชี พ และแสวงหาโอกาส
วิ ช าการและวิ ช าชี พ และแสวงหา
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โอกาสพัฒ นาตนเองด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
2.2 สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
หลากหลาย
ในการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
2.2 มี ท ัก ษะในการวางแผนในการ
__
พัฒนาตนเองและเพื่อนครู
2.3 มี ท ัก ษะในการสร้ า งองค์ค วามรู้
ตัดออก
และนวัตกรรมและสามารถเผยแพร่ ได้
__
ทั้งในระดับ โรงเรี ยน ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ
2.4 ปฏิบตั ิตนให้เป็ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
ตัดออก
กับเพื่อนครู
สมรรถนะที่ 2 จริยธรรมจรรยาบรรณและค่ านิยม (Teacher’s ethics and values)
สมรรถนะย่ อย จริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics)
มีจานวนตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่1 มีความมุ่งมัน่ เสี ยสละ มี ให้เปลี่ยนคาว่ามีความมุ่งมัน่ เป็ นมุ่ง
ตัวบ่งชี้ที่1 มุ่งมัน่ เสี ยสละ มี
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ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ความเมตตาต่ อผู้ เ รี ยน มี คุ ณธรร ม มุ่งมัน่ และให้เพิ่มข้อความ“มี
จริ ย ธรรม เข้ม แข็ง ในจรรยาบรรณและ
ความ ซื่อสัตย์”
ค่านิยมที่ดีงาม

ผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
ความเมตตาต่ อ ผูเ้ รี ย น มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีความซื่ อ สั ตย์ เข้มแข็ง
ในจรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม

ตัวบ่ งชี้ ที่5ปฏิบ ัติตนตามสิ ทธิ และหน้าที่ ของ
ตัวบ่ งชี้ ที่ 5 และตัวบ่ งชี้ ที่ 1 1ให้น า
การเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
ข้อความมารวมกัน
ตัวบ่งชี้ที่11เป็ นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความ
เป็ นชาติไทย
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 6แสดงความชื่ น ชมยิ น ดี ต่ อ
เปลี่ยนข้อความ
ความสาเร็ จของคนไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีตามสิ ทธิ และหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีความสามัคคี

ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ น
ชาติไทย
ตัวบ่งชี้ ที่ 6 มีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่
และผูบ้ งั คับบัญชา
ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ศรั ท ธา ยึดมัน่ และปฏิ บตั ิ ตน ตัวบ่งชี้ที่ 7,8และ12ให้นาข้อความ ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนตาม
ตามหลักศาสนา
มารวมกัน
หลักศาสนาที่ ตนเองนั บถื อและน ามา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ปฏิบตั ิตนและเข้าร่ วมกิจกรรม
ประยุกต์ใช้ในประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 2น าหลัก ธรรมทางศาสนาที่
ต น เ อ ง นั บ ถื อ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ให้ เป ลี่ ย น ข้ อ ค ว า ม “ส ถ า บั น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 9 มี ส่ วนร่ วมในการจั ด
พระมหากษั ต ริ ย์ ”เป็ นองค์ ก ร กิ จ กรรมและเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมที่
10.มีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมและเข้า วิชาชีพเนื่องจากข้อความซ้ ากันกับ เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า บั น ตัวบ่งชี้ ที่9 มีความเคารพเทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสาร(Communication)
นาข้อความมารวมกันโดยรวมตัว
ตัวบ่ งชี้จานวน 8 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่2 ใช้ภาษาอังกฤษหรื อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2,4และ6ให้นาข้อความมา ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการ
ตัวบ่ งชี้ที่2 มีความสามารถในการใช้
รวมกัน
สื่ อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการฟัง พูด อ่านและเขียนได้
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ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4 มีสมรรถนะในการใช้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5และ7ให้ น าข้อ ความมา ตัวบ่ งชี้ที่ 4.สามารถสื่ อสาร เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 6 สามารถใช้ ภ าษาไทย/ รวมกันและให้เพิ่มคาว่า“พูด”
และ พู ด น า เส นอ ผล กา รศึ กษ า
ภาษาอัง กฤษหรื อ ภาษาต่ า งประเทศ
ค้น คว้า โดยใช้ สื่ อ ที่ เ หมาะสมได้
อื่นๆในการติดต่อสื่ อสารได้
และใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้ง
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5 มี ท ัก ษะการสื่ อ สารและ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นาเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 สามารถสื่ อสาร เขียน และ
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5 มีทกั ษะใน การต่อรองเพื่อ
ที่เหมาะสมได้ โดยใช้แหล่งอ้างอิงที่
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
ให้ตดั ข้อความ“การเจรจา” ออก
เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทยและภาษา
ตลอดจนสามารถเลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารที่
อังกฤษ
มีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ ที่ 8มีทกั ษะในการเจรจา การต่อรอง
เพื่ อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่ างๆ
ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะที่ 4 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)
สมรรถนะย่ อยที่1 การสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้ (Learning climate Enhancement)
ตัวบ่งชี้ ที่1.4 มีทกั ษะในการ ส่ งเสริ ม ให้ ตัด ข้อ ความ“กฎระเบี ย บและกฎ ตัวบ่ งชี้ที่1.4 ส่ งเสริ มและพัฒนา
แล ะพั ฒ นา ผู้ เ รี ยน ให้ ป ฏิ บั ติ ตา ม กติกา”และให้เปลี่ยนข้อความเป็ น
ผูเ้ รี ยนให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลง แนว
ข้อตกลง กฎระเบียบและกฎ กติกาของ “แนวปฏิบตั ิ”และให้ตดั คาว่า
ปฏิบตั ิของชั้นเรี ยนและโรงเรี ยน
ชั้นเรี ยน โรงเรี ยนและสังคม
“และสังคม”ออก
สมรรถนะย่อ ยที่ 2 การอ านวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitation)
ให้ ตัด ค าว่ า “มี ท ัก ษะ”และเพิ่ ม ค าว่ า
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 มีทกั ษะดูแลผูเ้ รี ยน
“ช่วยเหลือ”
ตัวบ่ งชี้ ที่ 2.2 ดูแลช่ วยเหลือผูเ้ รี ยน
ให้ ตัด ค าว่ า “มี ค วามรู้ แ ละมี ท ัก ษะ” เพื่อการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 มีความรู้และมีทกั ษะ
ออกและให้เ ปลี่ ย นข้อ ความการเป็ น ตัวบ่ งชี้ที่2.4ให้คาปรึ กษา
การเป็ นโค้ชให้คาปรึ กษา คาแนะนา
โค้ ช ให้ ค าปรึ กษา ค าแนะน ากั บ คาแนะนา (Coaching and
กับผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนและเพิม่ ภาษาอังกฤษ(Coaching Mentoring) กับผูเ้ รี ยน
and Mentoring)
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ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 5 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการศึกษา (Research for Learning Development)
สมรรถนะย่ อย การวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษา(Classroom Action Research/Educational Research)
ตัวบ่ งชี้ที่1.3 มีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูล ให้ตดั คาว่า“มีทกั ษะ”ออก
ตัวบ่ งชี้ที่1.3 นาความรู้ ความเข้าใจใน
ทางการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้ม
กระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั
ในปัจจุบนั เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ในชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั ทางการศึกษา
นามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่1.4 แสวงหาข้อมูลทางการ
การสอน
วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้ม
ตัวบ่ งชี้ที่1.4 สามารถนาความรู้ ความ ให้ตดั คาว่า“สามารถ”ออก
ในปัจจุบนั เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
เข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิใน ให้สลับข้อตัวบ่งชี้ที่1.4ขึ้นมาเป็ นตัว เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการ
การวิจัย ในชั้น เรี ยนหรื อ การวิจัย ทาง บ่งชี้ที่1.3และตัวบ่งชี้ที่1.3เป็ นตัวบ่งชี้ จัดการเรี ยนการสอน
1.4
การศึกษา

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนของสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอแนะให้มีการปรั บแก้ภาษา และการรวมตัวบ่งชี้ ทาให้ได้ตวั บ่งชี้
สมรรถนะที่มีความสมบูรณ์จานวน 31ตัวบ่งชี้ สาหรับตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีการปรับแก้ภาษา และการ
รวมตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย สมรรถนะที่1การพัฒนาวิชาชี พ คือ สมรรถนะย่อยที่2ทักษะการบริ หาร
จัดการ/การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาด้านวิชาการ มีตวั บ่งชี้จานวน 4 ตัวบ่งชี้ ปรับแก้และรวมตัวบ่งชี้ เป็ น
2 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่2จริ ยธรรมจรรยาบรรณ และค่านิ ยม สมรรถนะย่อย จริ ยธรรมวิชาชี พ มีตวั
บ่งชี้ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ ปรับแก้เป็ น 9 ตัวบ่งชี้ โดยมี ตัวบ่งชี้ ที่1ตัวบ่งชี้ ที่ 6และตัวบ่งชี้ ที่ 10มีการ
ปรับแก้ภาษา ข้อความและปรับเปลี่ยนข้อความ ตัวบ่งชี้ ที่5 และตัวบ่งชี้ ที่11ให้นาข้อความมารวมกัน
ตัวบ่งชี้ ที่ 7 ตัวบ่งชี้ ที่ 8และตัวบ่งชี้ ที่ 12 ให้นาข้อความมารวมกัน สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสาร
สมรรถนะย่อย ทักษะการสื่ อสารมีตวั บ่งชี้จานวน 8 ตัวบ่งชี้ปรับแก้เป็ น 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่ 2 ตัวบ่งชี้
ที่ 4และตัวบ่งชี้ ที่ 6ให้นาข้อความมารวมกันตัวบ่งชี้ ที่ 5และ7ให้นาข้อความมารวมกัน สมรรถนะที่ 4
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนสมรรถนะย่อยที่ 1การสร้ างบรรยากาศในการ เรี ยนรู้ มีจานวนตัวบ่งชี้ ที่
ปรับแก้ไขจานวน1ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ที่1.4 สมรรถนะย่อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ มี
จานวนตัวบ่งชี้ ที่ปรับแก้ไขจานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 และตัวบ่งชี้ ที่ 2.4 สมรรถนะที่ 5 การ
วิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา สมรรถนะย่อย การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา มีการปรับแก้
ภาษา ข้อความในตัวบ่งชี้ที่1.3 ตัวบ่งชี้ที่1.4 และให้สลับข้อตัวบ่งชี้ ที่1.4ขึ้นมาเป็ นตัวบ่งชี้ ที่1.3และตัว
บ่งชี้ที่1.3เป็ นตัวบ่งชี้1.4
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อความเดิม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 1การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
สมรรถนะย่อยที่1การรู ้เรื่ องหลักสูตร(curriculum knowledge)

ตัวบ่งชี้ที่1.1มีความรู้และสามารถ
วิเคราะห์หลักสู ตร

ใ ห้ ตั ด ค า ว่ า “มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
สามารถ” ออกและให้ เ พิ่ ม เติ ม
ข้อความ“ระดับชาติ ระดับ ระดับ
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
สถานศึกษาและระดับชั้นเรี ยน”

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 . 1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร
ระ ดั บ ช า ติ ร ะ ดั บ ร ะดั บ เ ข ตพื้ น ที่
การ ศึ ก ษา ร ะดั บ สถ าน ศึ ก ษา แล ะ
ระดับชั้นเรี ยน

ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1.3 มี ค วามรู้ ความเข้า ใจใน
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม หลักสู ตร
ครอบคลุ ม ทั้ งด้ า นความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการ สมรรถนะ ส าคัญ และ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ที่
สอดคล้ อ งกั บ ความมุ่ ง หมายของ
หลั ก สู ตรสถานศึ ก ษา หลั ก สู ตร
อาเซี ย นและหลั ก สู ตร เที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล

ให้ ตั ด ค าว่ า “มี ค วามรู้ มี ค วาม ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 .3ก าหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพ
ผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรครอบคลุ มทั้งด้าน
เข้ า ใจ”ออกและให้ เ พิ่ ม ค าว่ า
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
“ก าหนด”และเพิ่ ม เติ ม ข้อ ความ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
“หลักสู ตร
ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ค วา มมุ่ ง ห มา ย ข อ ง
ระดับชาติ”
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา หลั ก สู ตรอาเซี ยนและ
หลักสู ตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวบ่งชี้ ที่1.4 สร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่ม
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 .4 มี ค วามสามารถในการ
สาระการเรี ยนรู้ บู ร ณาการกั บ สาระ
สร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระ
ท้ อ ง ถิ่ น ห ลั ก สู ต ร อ า เ ซี ย น แ ล ะ
ให้
เ
ปลี
่
ย
นข้
อ
ความ“หลั
ก
สู
ตร
การเรี ยนรู้บูรณาการกับ หลักสู ตร
เทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล
ท้องถิ่น”เป็ น“สาระท้องถิ่น”
ท้องถิ่น หลักสู ตรอาเซียน และ
เทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐาน
สากล

สมรรถนะที่ 1การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้ (Design for Learning )
ตัวบ่งชี้ที่2.6ใช้ความรู้ความเข้าใจหลัก ให้ปรับภาษาและให้นาข้อความ ตัวบ่งชี้ที่2.6 ออกแบบการเรี ยนรู้โดยใช้
จิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎีการ “ออ ก แ บบ ก า รเรี ยนรู้ ”มา ไว้ ความรู้ ความเข้า ใจหลัก จิ ต วิ ท ยา การ
เรี ยนรู้ในการออกแบบการเรี ยนรู้
ข้างหน้า
พัฒนาการและทฤษฎีการเรี ยนรู้
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้อความเดิม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 1การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้ (Design for Learning )

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.7ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ห รื อ ให้ ตัด ค าว่ า “สามารถ”ออกและ
ออกแบบเนื้ อ หาได้อ ย่า งสร้ า งสรรค์ เพิ่มข้อ ความ“โดยรั บ ผิดชอบต่ อ
โดยใช้เครื่ อ งมือ ต่ างๆ (digital tool) สังคม”
เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียน
เนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น
ตัวบ่ งชี้ 2.3 ออกแบบการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ค วามรู้ ความเข้า ใจหลัก จิ ต วิ ท ยา
การพัฒนาการและทฤษฎีการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.4 สร้างหรื อออกแบบ เนื้อหา
ได้อ ย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้เครื่ อ งมือ
ต่างๆ (digital tool)เช่ น การเขียนใน
Wikipedia การเขี ย น เนื้ อ หาลงบน
เว็บ ไซต์เ ป็ นต้น โดย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม
ตัวบ่งชี้ 2.5 ออกแบบการเรี ยนรู้ โดย มี
การกาหนดเป้ าหมายคุณภาผูเ้ รี ยน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ สาคัญและ
คุณลักษณะอันพึง

ให้สลับข้อของตัวบ่งชี้โดยให้
ตัวบ่งชี้ที่2.3เป็ นตัวบ่งชี้ที่2.5

สลับข้อของตัวบ่งชี้โดยให้
ตัวบ่งชี้ที่2.3เป็ นตัวบ่งชี้ที่2.5
ตัวบ่งชี้ที่2.4เป็ นตัวบ่งชี้ที่2.6
ตัวบ่งชี้ที่2.5เป็ นตัวบ่งชี้ที่2.3
ตัวบ่งชี้ที่2.6เป็ นตัวบ่งชี้ที่2.4

ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 2.7 สร้ า งหรื อออกแบบ
เนื้ อหาได้อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยใช้
เครื่ องมือต่างๆ (digital tool)เช่ น การ
เขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้ อหา
ลงบนเว็บไซต์เป็ นต้นโดยรั บผิดชอบ
ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ 2.3 (2.5) นาผลการออกแบบ
การเรี ยนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
และปรั บ ใช้ ต ามสถานการณ์ อ ย่ า ง
เหมาะสมและเกิ ด ผลกับ ผู้เ รี ยนตาม
เป้ าหมาย
ตัวบ่งชี้2.4 (2.6) ออกแบบการเรี ยนรู้
โดยมีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวบ่งชี้2.5 (2.3) ออกแบบการเรี ยนรู้
โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจหลัก
จิตวิทยา การพัฒนาการและ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ตวั บ่งชี้2.4 (2.6)
ออกแบบการเรี ยนรู้ โดยมีการกาหนด
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้2.5 (2.3) ออกแบบการเรี ยนรู้
โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจหลัก
จิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎีการ
เรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.6 (2.4) สร้ างหรื อออกแบบ
เนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้อความเดิม

ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
เครื่ องมือต่างๆ (digital tool)เช่น การ
เขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหา
ลงบนเว็บไซต์เป็ นต้นโดยรับผิดชอบ
ต่อสังคม

สมรรถนะที2่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Management)
สมรรถนะย่อยที่1 การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Enhancing self-directed learning )
มีตวั บ่งชี้จานวน 15 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่1.4 มีความรู้และสามารถ
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent

มีตวั บ่งชี้จานวน 8 ตัวบ่งชี้
ตัดคาว่าความรู้ และส่ งเสริ มและ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 . 4 พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
น าค าความสามารถไปต่ อ กั บ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ข้อความ“พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี”และ ตนเอง (Independent Study)

Study)

ตัดคาว่า“ผ่านเป็ นใน”

ตัวบ่งชี้ที่1.5พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถอธิบายความเป็ นมาของ
ศาสตร์ หลักการ และวิธีคิดในสิ่ งที่
ศึกษาค้นคว้า
ตัวบ่งชี้ที่1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการนาเสนอ แนวคิด
วิธีการหรื อรู ปแบบแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่1.9 พัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ความสามารถในการซักถามแสดงความ
คิดเห็น หรื อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผูอ้ ื่น
ตัวบ่งชี้ที่1.11พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
สร้างความรู้ได้
ตัวบ่งชี้ที่1.6พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมและสรุ ปองค์ความรู้
อภิปรายผลได้

ให้ตดั ตัวบ่งชี้ที่1.5ออกเนื่ องจากมี
ความหมายเหมือนกันกับตัวบ่งชี้
ที่1.4

ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนผ่านการศึกษา

___

ให้นาตัวบ่งชี้ที่1.7,1.9และ1.11มา ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1.5 พัฒ นาผู้เ รี ยนให้ ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้าง
รวมกัน
องค์ ค วามรู้ และน าเสนอแนวคิ ด
วิธีการหรื อรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบ
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ตัวบ่งชี้ที่1.12 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถ
ตั้ง ค าถาม ตั้ง สมมติ ฐ าน และศึ ก ษา
ค้นคว้าอย่างอิสระด้วย
ตนเอง เพื่ อ หาค าตอบและสรุ ปองค์
ความรู้ได้
ตัวบ่งชี้ ที่1.13 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถตั้ง ให้นาตัวบ่งชี้ที่1.6, 1.12, 1.13และ1.15
คาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่าง มารวมกัน
อิสระด้วยตนเอง เพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์
ความรู้ได้
ตัวบ่ งชี้ ที่1.15 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเองเกี่ยวกับประเด็นที่
อยูใ่ นความต้องการและความสนใจของตนเอง
และค้นหาคาตอบจากแหล่งการเรี ยนรู้ ต่างๆ
ได้
ตัวบ่งชี้ที่1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ ให้นาตัวบ่งชี้ที่1.8และ1.14มารวมกัน
สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู
และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้
ตัวบ่งชี้ที่1.14 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
ตัวบ่งชี้ที่1.10พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ
เชื่อมโยงความรู้ จัดกลุ่มตามความคิด
ตามมิติที่กาหนด และจัดกลุ่ม
ความสัมพันธ์มาสรุ ปเป็ นองค์ความรู้
ตัวบ่งชี้ในสมรรถนะย่อยที่ 2
ความรู้เรื่ องการเรี ยนการสอนมี
ตัวบ่งชี้จานวน 6 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะย่อยที3่ เทคนิควิธีการสอน
ที่มีประสิ ทธิภาพมีตวั บ่งชี้จานวน 17
ตัวบ่งชี้

ให้ ตัด ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1.10 ออกเนื่ อ งจากมี
ความหมายว่ า เป็ นการเรี ยนโดยใช้
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ซ่ ึ งมีตัว
บ่งชี้ที่1.5ที่มีขอ้ ความลักษณะเดียวกัน

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 . 6 พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้
สามารถตั้ง ค าถาม ตั้ง สมมติ ฐ าน
และศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ
และความสนใจจากแหล่ ง เรี ยนรู้
ต่ า งๆเพื่ อ หาค าตอบและสรุ ปองค์
ความรู้ดว้ ยตนเอง

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 .7 พั ฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี
ทัก ษะในการอ่ า น ฟั ง ดู พูด เขี ย น
และสามารถสรุ ปความคิดจากเรื่ องที่
อ่ าน ฟั ง ดู และสื่ อ สารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
สมรรถนะย่อยที่ 4 การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนมีตวั บ่งชี้
จานวน 17 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะย่อยที่5ทักษะการสะท้อน
และการสร้างนิสัยในการมีตวั บ่งชี้
จานวน 7 ตัวบ่งชี้
รวมจานวน 47 ตัวบ่งชี้

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

ให้ น าตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะย่ อ ยที่ 2
ความรู้ ใ นเนื้ อ หา และความรู้ เรื่ อ ง
การเรี ยนการสอน สมรรถนะย่อย
ที่ 3 เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ส อ น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สมรรถนะย่อ ยที่ 4
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
และสมรรถนะย่ อ ยที่ 5 ทัก ษะการ
สะท้อ นและการสร้ า งนิ สั ยในการ
คิ ด มาร วมกั น แ ละ แ ก้ ไ ขป รั บ
ข้ อ ความแ ละให้ ตั ด ข้ อ ความมี
ความรู้ความสามารถออก

ส ม ร ร ถ น ะ ย่ อ ย ที่ 2 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ( Learning
Process) มีตวั บ่งชี้จานวน 20 ตัวบ่งชี้
คือ
2.1 เลือกเทคนิ ค กลยุทธ์วิธีสอนที่ตรง
กับ จุ ดประสงค์ เนื้ อ หา กิ จ กรรมการ
เรี ยนการสอน และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2 . 2 มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
เนื้ อหาวิชาและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมาย
2.3 เชื่ อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้
ใหม่และบูรณาการการเรี ยนรู้ได้
2.4 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดย
ใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรี ยนการสอน
แบ บห้ อ ง เรี ยนก ลั บ ด้ า น ( Flipped
Classroom)
2.5จั ด กระบวนการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
เทคนิ ควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน(Problem – based Learning
2.6 จัด กระบวนการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
กระบวนการบันได 5 ขั้น :QSCCS
2.7 จัด กระบวนการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
เทคนิ ควิธีก ารสอนแบบใช้โครงงาน
เป็ นฐาน (Project-based Learning:
PBL)
2.8 จัด กระบวนการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ระบุ
2.9จั ด กระบวนการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
2.10จัด กระบวนการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
2.11 มีความสามารถน าหลักการแนวคิ ด
วิ ธี ก ารสอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อ
(Collaborative Learning)ไปใช้ใ นการ
จัดการเรี ยนรู้
2.12 จัด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ทักษะการคิดซึ่งประกอบด้วย
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ( Analytical
Thinking)
-ทั ก ษะการคิ ดสั งเคราะห์ ( Synthesis
Thinking) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปั ญหา(Problem Solving
Skills)
- ทักษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative
Thinking)
2.13 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
2.14 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มพหุ
ปัญญาของผูเ้ รี ยน
2.15 จัดกระบวนการเรี ยนรู้เชื่อมโยงกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.16 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้พลัง
คาถาม(Power Questions)
2.17 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนรู้
คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the
Future)
2.18 นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบ
STEM Education มาบูรณาการในการ
เรี ยนรู้
2.20ใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ด
ใจเรี ยนรู้หลังทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ งการ
ทางาน After Action Review (AAR)
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน(Students' evaluation)
สมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะมีตวั บ่งชี้
16 ตัวบ่งชี้ คือ
สมรรถนะย่อยที่ 1การวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรี ยน(Classroom
Based Assessment ) มีตวั บ่งชี้ 7
ตัวบ่งชี้

ให้นาชื่อสมรรถนะย่อยทั้ง3
สมรรถนะมารวมกันเนื่องจากมี
ความหมายสื่ อถึงการวัดและ
ประเมินผลเหมือนกันแต่วธิ ี
แตกต่างกันจึงนามารวมกันเหลือ
เพียง 1สมรรถนะและให้นาตัว
บ่งชี้มารวมกัน

สมรรถนะย่อย การวัดและประเมินผล
ในชั้ นเรี ยน(Classroom
Based
Assessment ) มีตวั บ่งชี้ 9ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 สร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับ
ขั้นพฤติกรรมของแต่ ละประเภทของ
มาตรฐานตัว ชี้ วัด การเรี ย นรู้ ร ายวิช า
และสอดคล้อ งกับ การออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้
1.2 วัดผลและประเมินผูเ้ รี ยนเพื่อการ
เรี ยนรู้ (Assessment for Learning )
1.3 วัด ผลและประเมิ น ขณะเรี ยนรู้
(Assessment as Learning)
1.4 วัดผลและประเมิน ผลการเรี ยนรู้
(Assessment of Learning )ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วดั
1.5 ประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริ ง(Authentic
Assessment)และการประเมิ น ทัก ษะ
ในศตวรรษที่ 21.6 ส่ งเสริ มพัฒ นา
ผูเ้ รี ยนให้จดั ทาแฟ้ มสะสมงานและใช้
แฟ้ มสะสมงานในการประเมินผูเ้ รี ยน
1 . 7 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
วิเ คราะห์ง าน วางแผนงาน ที่ ชัด เจน
เป็ นระบบและดาเนิ นงานตามขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอนและบรรลุผล
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
1.8 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนประเมิน ตนเอง
และประเมินระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
1.9 ส่ งเสริ มผู้เรี ยนให้ สามารถประเมิ น
ตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพัฒนางาน

271
ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน(Students' evaluation)
สมรรถนะย่อยที่ 2 การประเมินทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
(Assessment in 21th Century) มีตวั
บ่งชี้2ตัวบ่งชี้
สมรรถนะย่อยที่ 3. การประเมินตาม
สภาพจริ ง(Authentic Assessment)
มีตวั บ่งชี้ 7ตัวบ่งชี้

อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์

สมรรถนะที่ 4 การใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริมการ
เรียนรู้ (Using information and technology by developing innovation to enhance learning)
ส ม ร ร ถ น ะ ที่ 4 ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยี ใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ (Using
information technology to enhance
learning)มี 1 สมรรถนะย่อย
สมรรถนะย่อย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร(Computing and ICT Literacy)
มีตวั บ่งชี้จานวน 11 ตัว บ่งชี้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจ
เทคโนโลยีใหม่ๆและมีความ สามารถ
ในการเข้า ถึ ง แหล่ ง และ ทรั พ ยากร
สารสนเทศประเมินและ ใช้ประโยชน์
จ า ก ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและถู ก ต้อ งตามหลัก
จริ ยธรรมและกฎหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2มีทกั ษะในการสื บค้นความรู้
แ ละสารสนเทศ (Searching for Information )
และน าเสนอข้อมู ลสารสนเทศที่ ถู กต้อง
ทันสมัยตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
สารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ คงเดิมแต่ให้ปรั บแก้ไข สมรรถนะที่ 4และสมรรถนะที่ 7รวมกัน
ภาษาและตั ด ทอนข้ อ ความ เป็ นสมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูล
บางส่ วนออก
สารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ มี3
สมรรถนะย่อย ตัวบ่งชี้จานวน 21ตัวบ่งชี้

ตัดข้อความ“มีความรู้และเข้าใจ สมรรถนะย่อย ที่ 1 มีตวั บ่งชี้จานวน 11 ตัว
เทคโนโลยีใหม่ๆและมี”ออก
บ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ที่ 1 .1 สามารถเข้าถึ งแหล่ งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย
ให้ตัดข้อ ความ“มีท ักษะในการ” ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 สื บค้ น ความรู้ แ ละ
ออก
ส า ร ส น เ ท ศ ( Searching
for
Information) และน าเสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ ถู ก ต้อ ง ทัน สมัย ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 4 การใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ส่ งเสริมการ
เรียนรู้ (Using information and technology by developing innovation to enhance learning)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความรู้และทักษะในการ
ใช้เครื่ องมือและกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
ในการสื บค้นข้อมูล การสื่ อสารการ
แก้ปัญหาการทางานการนาเสนอ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและอาชีพให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผลสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ได้ และสามารถเผยแพร่ ผลงานได้
สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
(Developing Innovation and
Technology for Learning)มี 2
สมรรถนะย่อย คือ
สมรรถนะย่ อยที่1 ทักษะทางนวัตกรรม
และการเป็ นผูป้ ระกอบ การ
(Innovation and Entrepreneurship
skills) มี 9 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้1.1มี
ความรู้ความสามารถในการออกแบบ
และใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีผลผลิตใหม่ๆด้วยค่าของคน
และผลของงาน(Productive Mind )
ตัวบ่งชี้ที่1.2สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการคิด
สร้างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเอง
และสังคม(Creative Mind ) ตัวบ่งชี้ที่
1.6พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสามารถในการคิด
ริ เริ่ มรวบรวม ผสมผสานและแตก

ให้ตดั ข้อความ“มีความรู้ และทักษะใน
การ”และ“เพื่อ ส่ งเสริ มทักษะในการ”
และ“เพื่อส่ งเสริ มทักษะในการสื บค้น
ข้อ มูล การสื่ อ สารการแก้ปั ญ หาการ
ท างานการน าเสนอ การสร้ า งสรรค์
นวัต กรรมและอาชี พให้กับ ผูเ้ รี ย นได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี
ประสิ ทธิผล” ออก

ให้นาตัวบ่งชี้1.1และ1.2มารวมกัน

ตัวบ่งชี้ที่1.3 ใช้เครื่ องมือและ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมี
ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ความคิดจากเดิม ไปสู่ ความคิดแปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ า ของเดิม
ตัวบ่งชี้ที่1.7พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงหรื อ
ผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์ และ
พัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมี
หลักเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนในมี
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีใน
การเรี ยนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน
สื่ อสารนาเสนอเผยแพร่ ผลงานได้
ตัวบ่งชี้ที่1.8 สามารถนาความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ทกั ษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรื อการ
จัดการมาพัฒนาให้เกิดกระบวนการ
ใหม่ๆ หรื อเกิดผลิตภัณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานและ นาเสนอหรื อ
เผยแพร่ ผลงานทั้ง ระดับโรงเรี ยน
ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ
มีตวั บ่งชี้ 20 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะย่อยที่1 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน มี14ตัวบ่งชี้
สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์
(Social Skills and Emotional
Intelligence)มีตวั บ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่1.1มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม ให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผน และ
ดาเนินงานร่ วมกับหมู่คณะอย่าง เป็ น
ระบบ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

ตัวบ่ งชี้ ที่ 2 .1ออกแบบและใช้เทคโนโลยี
สร้ า งสรรค์ น วัต กรรมการเรี ยนรู้ เ พื่ อ
ให้นาตัวบ่งชี้ที่1.6, และ1.7 มา
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีการสร้ างสรรค์ คิดสิ่ ง
รวมกัน
ใหม่ ๆ ให้ กับ ตนเองและสั ง คม(Creative
Mind
)และมี ผ ลผลิ ตใหม่ ๆ หรื อ
กระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคน
ให้น าตัวบ่ งชี้ ที่ 1.4,1.8และ1.9มา ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2 . 4 พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
รวมกันและปรับข้อความ
ความสามารถในการคิ ด ริ เริ่ ม เชื่ อ มโยง
หรื อ ผสมผสานประสบการณ์ เ ก่ า เข้า กับ
ประสบการณ์
ใหม่ไปสู่ ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ า
ของเดิมและสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่2.5พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถ
สื่ อสาร นาเสนอเผยแพร่ ผลงานได้ท้ งั ใน
ระดับโรงเรี ยนระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

สมรรถนะย่อย ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยน
ให้น าสมรรถนะย่อยที่ 1และ2มา ร่ วมกัน กับ เพื่อ นและทักษะกระบวนการ
รวมกันและให้รวมตัวบ่งชี้
ทางานเป็ นที ม (Enhancing Cooperative
Learning and teamwork skills) มีตวั บ่งชี้
12ตัวบ่งชี้
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม(Teamwork )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ตัวบ่งชี้ที่1ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ความสามารถในการร่ วมมือกัน
วางแผนการท างาน ก าหนดเป้ าหมาย
วางแผนและร่ วมกันอภิปราย
วัต ถุ ป ระสงค์ และจัด ล าดับ ความส าคัญ
ตัวบ่งชี้ที่1.11พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีส่วน
ของงานกับ หมู่ ค ณะได้ค รบทุ ก ขั้น ตอน
ร่ วมในการวางแผนการทางาน กาหนด
และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการ
เป้ าหมายวัตถุประสงค์ และ จัดลาดับ ให้นาตัวบ่งชี้ที่1.1,1.9และ1.11 ดาเนินงานร่ วมกับหมู่คณะอย่างเป็ นระบบ
ความสาคัญของงานกับหมู่ คณะได้
มา รวมกันและปรับข้อความ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
และครบทุกขั้นตอน
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรื อสร้าง
ตัวบ่งชี้ที่1.6 มีทกั ษะในการปรับตัว
ให้ น าตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 .6และ1.3มา บรรยากาศในการทางานและปรับตัวหากัน
เข้ากับบุคคลอื่นหรื อแสดงบทบาท
รวมกัน
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกัน
ผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่1.13พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สร้าง
บรรยากาศในการทางานและ ปรับตัว
ตัวบ่งชี้ที่ 7. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ทางานเป็ นทีม
หากันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการ
โดยใช้กระบวนการกลุ่ ม ปฏิ บ ัติตนอย่าง
ทางานร่ วมกันอย่างมี ประสิ ทธิภาพ
เหมาะสมกับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่
ตัวบ่งชี้ที่1.7พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถ ให้นาตัวบ่งชี้ที่1.71.8,1.10,1.12 ดี เคารพต่อข้อตกลงและคารพในสิ ทธิ ของ
ทางานเป็ นทีมและสร้างพลังร่ วมของ และ1.14มารวมกัน
ผูอ้ ื่ น และสร้ า งพลัง ร่ ว มของกลุ่ ม ในการ
กลุ่มในการปฏิบตั ิเพื่อ มุ่งสู่ เป้ าหมาย
ปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม
ของกลุ่ม
ตัวบ่งชี้ที่1.8พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ปฏิบตั ิ
ตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทของผูน้ า
และผูต้ ามที่ดี ตัวบ่งชี้ที่1.10พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ เคารพต่อข้อตกลงและ
คารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น ตัวบ่งชี้ที่1.1 2
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ สามารถทางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทและ หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็ นระบบ
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม(Teamwork )
ตัวบ่งชี้ที่1.14พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการจัดแบ่งบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่
2.1 มีความสามารถในการ ฝึ กและ
พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มี ความ
ฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็ น แบบอย่าง
ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
ตัวบ่งชี้ที่2.2มีความรู้และเข้าใจถึง
องค์ประกอบของความฉลาดทาง
อารมณ์และสามารถใช้กลยุทธ์ วิธีการ
และหลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้และ ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
เสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะทางสังคมและ ความฉลาดทาง
อารมณ์ซ่ ึงได้แก่
-การรู้จกั รักตนเองและสังคม
(Learning to love )การตระหนักรู้
สังคม ( Social-awareness)
-ความสามารถทางการเข้าสังคม
(Social Competence) - การสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่าง บุคคล
(Relationship skills)
- การจัดการตนเอง (Selfmanagement)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคคล (Relationship skills)
-การจัดการตนเอง (Self-management)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)

ตัวบ่งชี้ที่8.พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ า ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็ น
แบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
ให้ตัด ข้อ ความ“มีค วามสามารถ ตั ว บ่ งชี้ ที่ 9 .ใช้ ก ลยุ ท ธ์ วิ ธี การและ
ใน การฝึ กและ”ออก
หลั ก การไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละฝึ กปฏิ บ ัติ เ พื่ อ
เสริ มสร้ างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
ให้ตดั ข้อความ“ความรู้และเข้าใจ ทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ ึ ง
ถึง องค์ประกอบของความฉลาด ได้แก่
ทางอารมณ์และสามารถ”ออก
-การรู้ จักรั กตนเองและสั งคม(Learning
to love )
-ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ สั ง ค ม ( Socialawareness)
-ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social
Competence)

- การสร้ า งสั ม พัน ธภาพอัน ดี ร ะหว่ า ง
บุคคล (Relationship skills)
-การจัดการตนเอง (Self-management)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

สมรรถนะที่ 6 สั งคมและวัฒนธรรม (society& Culture)
สมรรถนะที่ 6 สังคมและ วัฒนธรรม ให้รวมตัวบ่งชี้เข้าด้วยกันจาก 7 สมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะย่อย
(society& Culture)
สมรรถนะย่อยเป็ น 3สมรรถนะ
มี 7 สมรรถนะย่อย
ย่อย
สมรรถนะย่อยที่1(ของเดิม)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความ
ตัวบ่งชี้ที่1.1 มีความรู้ความเข้าใจ
ให้เพิ่มเติมข้อความ “ความ
ตระหนัก ต่ อ โลก (global awareness)
แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักต่อโลก ตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม
ความตระหนั ก รู้ ถึ ง สภาพแวดล้ อ ม
(global awareness)และ สามารถใช้
(Environmental Awareness)”
(Environmental Awareness) และ
ฐานความรู้ไปใช้ในการ ออกแบบการ
นาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ใน
เรี ยนรู้ในบริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อ
บริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลกศึกษา
โลกศึกษา
ตัวบ่ งชี้ ที่ 1.3 บูรณาการเนื้ อ หา แนวคิ ด
ตัวบ่งชี้ที่1.3 การบูรณาการเนื้ อหา แนวคิด
หรื อ หัวข้อ เกี่ ยวกับ โลกความตระหนัก
หรื อหัวข้อเกี่ยวกับโลกและความ ตระหนัก ให้นาตัวบ่งชี้ ที่1.3ของสมรรถนะ ต่ อ โลก (global awareness) ความ
ต่ อโลก (global awareness) เหตุ การณ์ โลก ย่ อ ย ที่ 1แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4 . 2 ต ร ะ ห นั ก รู้ ถึ ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ปัจจุบนั /ปัญหาโลกหรื อ ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน สมรรถนะย่อยที่4มารวมกัน
(Environmental
Awareness)แล ะ
ท้องถิ่ นของผูเ้ รี ยน ในประเทศ และในโลก
เหตุการณ์โลกปั จจุ บนั /ปั ญหาโลกหรื อ
เข้าไปในกิจกรรม
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในท้อ งถิ่ น ของผู้เ รี ยน
การเรี ยนการสอน
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในประเทศ และในโลก
เข้าไปในกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่
ตัวบ่งชี้ที่3.2 สามารถปฏิบตั ิตนให้
ดี ใ นเรื่ องของการมี ท ั ก ษะชี วิ ต ( Life
เป็ นแบบอย่างในเรื่ องของการมี ทักษะ ให้ตัดคาว่า “สามารถออกและ Skills)ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ชีวติ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ ตาม
ปรั บค าว่ า เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนปรั บ
ข้อความใหม่ เป็ น “ให้กบั ผูเ้ รี ยน”
ตัวบ่งชี้ที่3.3สามารถนาความรู้ ความ และตัดคาว่า
เข้าใจในหลักการและแนวคิดในการ
“ปฏิบตั ิตาม”ออก
พัฒนาทักษะชีวติ ไปบูรณาการใน
ตัดคาว่า“สามารถนาความรู้ ความ
กระบวนการเรี ยนการสอนและการฝึ ก เ ข้ า ใ จ ใ น ”แ ล ะ “ไ ด้ อ ย่ า ง
ปฏิบตั ิและให้ผเู้ รี ยนสามารถนาความรู้ เหมาะสม”ออก
และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ
ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่3.4 มีทกั ษะในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้สามารถเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ที่เป็ นปัญหาได้ และรู้จกั
การปฏิเสธต่อรองและร้องขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์เสี่ ยง
ตัวบ่งชี้ที่3.5มีความสามารถในการ
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตามกฎ
กติกา ระเบียบกฎเกณฑ์ขอ้ ตกลงของ
กลุ่ม/ชั้นเรี ยน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่3.6 มีทกั ษะในการส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเลือกและตัดสิ นใจในการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลายและถูกต้อง
เหมาะสมและสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่3.7 มีความสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการติดต่อ
สื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่นในเชิงบวกรวมถึงสามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 3.8มี ความสามารถส่ ง เสริ ม
ให้ผู้เ รี ย นสามารถปรั บ ตัว ให้ท ัน กับ
การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและ
สภาพแวดล้อ มและปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ น
ฐานะเป็ นสมาชิกของสังคม
ตัวบ่งชี้ที่4.1 มีทกั ษะในการใช้กลยุทธ์
และ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเพื่ อ สร้ า ง
ความตระหนั ก และจิ ต ส านึ ก ให้ กั บ
ผูเ้ รี ย นในการรั ก ษา สภาพแวดล้อ ม
โดยอยูบ่ นพื้นฐานของระบบนิเวศ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 สามารถนาความรู้ความ
เข้าใจ ในวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมของความตระหนักรู้ถึง

ให้ตดั ตัวบ่งชี้ที่3.4 ,3.5, 3.6, 3.7
ออกเนื่องจากข้อความมีความหมาย
เดียวกันกับตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ย่อยที่1ของสมรรถนะที่ 5 การ
ทางานเป็ นทีม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 นาหลักการและแนวคิด
ในการพัฒนาทักษะชีวิตไปบูรณาการ
ในกระบวนการเรี ยนการสอนและฝึ ก
ปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ ผู้เ รี ยนน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ที่ ได้รับ ไปประยุกต์ใ ช้
ในชีวติ ประจาวัน

__

เพิม่ คาว่าที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่3.8มีความสามารถส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนสามารถปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ตัวบ่งชี้ที่1.4 ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่
หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู้ รี ยน
ได้สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างความ
ตระหนักที่มีต่อโลก ต่อสิ่ งแวดล้อม
และปลูกจิตสานึกให้กบั ผูเ้ รี ยนในการ
รักษาสภาพแวดล้อมโดยอยูบ่ น
พื้นฐานของระบบนิเวศ
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

สภาพแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ในการ ให้นาตัวบ่ งชี้ ที่ 4.1 และตัวบ่งชี้ ที่
จั ด กิ จ กรรมและฝึ กปฏิ บ ั ติ เ พื่ อ ให้ 4.3 มารวมกัน
ผูเ้ รี ยนได้สร้างสรรค์และ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4มีความสามารถเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อ งในเรื่ อ ง
ของสิ่ งแวดล้ อ มและปั ญหาหรื อ
มลพิษที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม
ตัวบ่ งชี้ ที่ 4.5มีความสามารถ ในการ
ป รั บ ตั ว ห รื อ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ ที่ 4.7 มีความสามารถในการ
จัดกิ จกรรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ร่วมดูแล
รั ก ษ า ส า ธ า ร ณ ะ ส ม บั ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อ มในโรงเรี ยน ชุ มชน และ
สังคม

นาตัวบ่งชี้ที่4.4 และตัวบ่งชี้ที่4.5
มารวมกัน

ให้ตดั ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 ออกเนื่องจาก
ข้อความมีความหมายเดียวกันกับ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รู้
คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมผลกระทบ
ในการใช้และรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติเข้าร่ วมคิดร่ วมทาใน
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมและให้ตดั คาว่า
“มีความสามารถในการ”ออก
สมรรถนะย่อยที่ 5 ทักษะพลเมือง
ตั ด สมรรถนะย่ อ ยที่ 5 ทั ก ษะ
(Civil Literacy)มีตวั บ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ พลเมืองออกแต่ให้นาตัวบ่งชี้ที่5.1
(ของเดิม)
และตัวบ่งชี้ที่5.3 มารวมกัน
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
เรื่ องของทักษะพลเมือง
ตัว บ่ งชี้ ที่ 5.3 มีค วามสามารถในการ
ใช้ วิ ธี การที่ ห ลากหลายฝึ กฝนให้
ผู้เ รี ยนมี ท ั ก ษะที่ เ ป็ นพื้ น ฐานของ
ความเป็ นพลเมือง
ตัวบ่งชี้ ที่5.2 สามารถปฏิ บตั ิตนเพื่อ
ให้ตดั ออก
เป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฎิบตั ิ
ตัวบ่งชี้ที่5.5มีความสามารถในการจัด
กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีวินัย
ในตนเองโดยปฏิบตั ิภารกิจตาม

ตัวบ่งชี้ที่1.5 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องของ
สิ่ งแวดล้อมและปัญหาหรื อมลพิษที่เกิด
จากสิ่ งแวดล้อมและสามารถปรับตัว
หรื อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่1.6จัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้
รู้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบใน
การใช้และรักษาสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมคิดร่ วมทาในกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ทักษะในศตวรรษที่ 21
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(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
บทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม
ตัวบ่งชี้ที่5.6 มีความรู้ ในการส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนได้นาหลักธรรมทางศาสนา
ที่ ต นเองนั บ ถื อ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่5.7 มีความสวามารถในการ
จัดกิ จกรรมเพื่อ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้
เข้าร่ วมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมที่คานึ งถึง
ประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่ มตนใน
ชุมชน และในสังคม
ตัวบ่งชี้ที่5.8 มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
ได้รู้ จัก ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น อาสาเข้า
ร่ วม แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ส่ิ งดี
งามให้กับผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
ตัวบ่ งชี้ ที่ 5.9 มีความสามารถในการ
จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ผู้เ รี ย นมี
ความเอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่มี น้ าใจให้ค วาม
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและบาเพ็ญประโยชน์
สมรรถนะย่ อ ยที่ 6. ทัก ษะอาชี พ
(Career Skills)
ตัวบ่งชี้ที่6.1มีทศั นคติที่ดีต่ออาชีพของ
ตนเอง ต่อเพื่อนร่ วมงานและต่อสังคม
ตัว บ่ งชี้ ที่ 6 .3มี ท ักษะในการจัดกิ จกรรม
สร้ างเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
ปฏิบ ัติจริ ง ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานใน
อาชีพ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

ให้ตดั ออก

ตัวบ่งชี้ ที่3.7 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ อง
ของ ทั ก ษ ะพลเมื อง และ ใช้ วิ ธี ก าร ที่
หลากหลายฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะที่เป็ น
พื้นฐานของความเป็ นพลเมือง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
ให้ น าตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5.7,5.8และ5.9 ได้รู้ จัก ช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ เข้า ร่ ว ม
มารวมกันและปรับข้อความ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสรรค์
สิ่ งดีงามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

ทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัดสมรรถนะย่อยที่ 6. ทักษะ
อาชีพ (Career Skills) ออกและ
ตัดตัวบ่งชี้บางตัวออกพร้อมทั้ง
ใ ห้ ร ว ม ตั ว บ่ ง ชี้ แ ล ะ ป รั บ
ข้อความ
ให้ตดั ตัวบ่งชี้ที่6.1ออกเนื่องจาก
เป็ นนามธรรม

__
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 6 .4สามารถน าความรู้ แ ละ ให้นาตัวบ่งชี้ ที่6.3, 6.4 , 6.5
ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดมา และ6.6มารวมกั น และปรั บ
จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้ ฝึ กปฏิบตั ิ จริ ง ข้อความ
จนสามารถเกิ ดผลงาน/ชิ้ นงานและ สามารถ
คิด วิเคราะห์แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพได้
ตัวบ่งชี้ที่6.5 มีความสามารถในการจัด
กิ จกรรมเพื่อ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นมี การ
วิเ คราะห์ งาน วางแผนงาน ที่ ชัดเจน
เป็ นระบบและดาเนิ นงานตามขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน

ตัวบ่งชี้ที่6.6มีความรู ้และมีความสามารถ
ในการส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนได้แสวงหา
ความรู ้ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
เพื่ อเป็ นพื้ นฐานการศึ กษาต่ อและ
ประกอบอาชีพในอนาคต
สมรรถนะย่อยที่7 ทักษะการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิ ต (Lifelong Learning
Skills) (ของเดิม)
ตัวบ่งชี้ที่7.1 สามารถปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 7.2 สามารถน าความรู ้
ความเข้าใจในหลักการปฏิ บตั ิ และ
ให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริ มสร้าง
ให้ ผู ้ เ รี ยนได้ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่
จาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ตัวบ่งชี้ ที่7.3 มีความรู ้และมีทกั ษะ
ในการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โดย
ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น อ ย่ า ง
หลากหลายเพื่ อ สร้ างเสริ ม ทัก ษะ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ที่3.11 จัดกิจกรรมสร้างเสริ มทักษะ
พื้นฐานในอาชี พจนทาให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ผลิตผลงาน/ชิ้นงานและสามารถปรับปรุ ง
พัฒนาตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคต

ตัดสมรรถนะย่อยที่ 7 ออก

ใ ห้ ตั ด ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 7.1อ อ ก
เนื่องจากเป็ นนามธรรม

3.12 จั ด กระบวนการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
รู ปแบบการสอนหรื อวิธีการสอนอย่าง
ให้ ต ัด ค าว่ า “สามารถ”ออก หลากหลายเพื่ อ สร้ างเสริ ม ทักษะการ
และให้สลับข้อของตัวบ่งชี้ เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้สมรรถนะของสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
สมรรถนะ/ตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 7.2 สามารถน าความรู ้
ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิและ
ให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริ มสร้าง
ให้ ผู ้เ รี ยนได้ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่
จาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ตัวบ่งชี้ ที่7.3 มีความรู ้และมีทกั ษะ
ใน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดย
ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น อ ย่ า ง
หลากหลายเพื่อ สร้ างเสริ มทักษะ
การเรี ยนรู ้ตลอด ชีวติ ของผูเ้ รี ยน

ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ให้ ต ั ด ค าว่ า “ความรู ้ แ ละมี
ทั ก ษะในการ”ออกและให้
สลับข้อของตัวบ่งชี้
ให้ ต ั ด ค าว่ า “ความรู ้ แ ละมี
ทัก ษะใน การ”ออกและให้
สลับข้อของตัวบ่งชี้

ผลการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
3.12 จั ด กระบวนการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
รู ป แบบการสอนหรื อ วิธี ก ารสอนอย่า ง
หลากหลายเพื่ อ สร้ า งเสริ มทัก ษะการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน
3.13น าความรู ้ ความเข้า ใจในหลัก การ
ปฏิ บั ติ แ ละให้ ค วามคิ ด รวบยอดของ
ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เพื่อเสริ มสร้าง
ผูเ้ รี ย นให้ มี ทัก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ นของ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

จากตาราง พบว่าตัวบ่งชี้ ในสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) มีการ
ปรับแก้ภาษา การรวมตัวบ่งชี้ ที่มีลกั ษณะหรื อความหมายที่เหมือนกันและการตัดตัวบ่งชี้ บางตัวออก
ตามที่ผเู้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนะทาให้ตวั บ่งชี้สมรรถนะที่มีความสมบูรณ์ ดังนี้
สมรรถนะที่1การออกแบบหลักสู ตร(Curriculum Design) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยที่
1การพัฒนา หลักสู ตร(curriculum Development ) สมรรถนะย่อยที่ 2 การออกแบบการเรี ยนรู้ (Design
for Learning ) ไม่มีการตัดตัวบ่งชี้ ออกแต่ให้ปรับภาษา แก้ไขข้อความและให้สลับข้อของตัวบ่งชี้ ทา
ให้ได้ตวั บ่งชี้ ที่มี ความสมบูรณ์ของสมรรถนะย่อยที่ 1จานวน 6 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะย่อยที่ 2จานวน 7
ตัวบ่งชี้ รวมจานวน ตัวบ่งชี้ที่มีการปรับและแก้ไขจานวน 13 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Management)ประกอบด้วย สมรรถนะ
ย่อยที่1 การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Enhancing self-directed learning ) มีตวั บ่งชี้ จานวน
15 ตัวบ่ง ชี้ ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้เสนอแนะให้ตดั ตัว บ่ง ชี้ ที่ 1.5 และตัวบ่ง ชี้ ที่ 1.10ออกและให้นาตัว
บ่งชี้ มารวมกันทาให้ได้ตวั บ่งชี้ที่มีความสมบูรณ์จานวน 8 ตัวบ่งชี้ lสาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้
เรื่ อ งการเรี ย นการสอนมี ต ัว บ่ ง ชี้ จ านวน 6 ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะย่ อ ยที่ 3 เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมีตวั บ่งชี้ จานวน 17 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะย่อยที่ 4 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนมีตวั
บ่งชี้ จานวน 17 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะย่อยที่5ทักษะการสะท้อนและการสร้ างนิ สัยในการมีตวั บ่งชี้
จานวน7ตัวบ่งชี้ รวมจานวนตัวบ่งชี้ 47 ตัวบ่งชี้ ให้นาสมรรถนะย่อยมารวมกันเป็ นสมรรถนะย่อยที่ 2
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คือการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและมีการรวมตัวบ่งชี้ ปรับและแก้ไขข้อความทาให้ได้ตวั บ่งชี้ ที่
สมบูรณ์จานวน 20 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน (Students' evaluation) มีตวั บ่งชี้ จานวน16 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย สมรรถนะย่อยที่ 1การวัดและ ประเมินผลในชั้นเรี ยน (Classroom Based Assessment )
มี ตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะย่อยที่ 2 การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21(Assessment in 21th
Century) มีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะย่อยที่ 3. การประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
มีตวั บ่งชี้ 7ตัวบ่งชี้ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เสนอแนะให้รวมสมรรถนะย่อยเข้าด้วยกันเป็ น1สมรรถนะและ
ให้มีการรวมตัวบ่งชี้และปรับแก้ไขข้อความทาให้ตวั บ่งชี้ที่สมบูรณ์จานวน 9 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ (Using information and technology by developing innovation to enhance learning) ซึ่ ง
เป็ นสมรรถนะที่ได้จากการรวมสมรรถนะที่4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยี ในการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Using information technology to enhance learning) และสมรรถนะที่ 7 การ
พัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ย นรู้(Developing Innovation and Technology for
Learning) เข้าด้วยกันแต่สมรรถนะย่อยให้คงเดิ มและตัวบ่งชี้ สมรรถนะให้มีการปรั บแก้ไขภาษา
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยที่1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(Computing and ICT Literacy) มีตวั บ่งชี้ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะย่อยที่2 ทักษะทางนวัตกรรม
และการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Innovation and Entrepreneurship skills) มี 9 ตัวบ่งชี้ ทาให้ได้ตวั บ่งชี้ ที่มี
ความสมบูรณ์จานวน 20 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 5การทางานเป็ นทีม(Teamwork ) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยที่1 ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน (Enhancing Cooperative Learning) มีตวั บ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะ
ย่อยที่ 2 ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ (Social Skills and Emotional Intelligence) มีตวั
บ่ ง ชี้ 6 ตัวบ่ ง ชี้ รวมจานวน 20 ตัวบ่ ง ชี้ ซ่ ึ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้เสนอแนะให้รวมสมรรถนะย่อ ยเป็ น1
สมรรถนะย่อย คื อ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นที ม
(Enhancing Cooperative Learning and teamwork skills) และให้รวมตัวบ่งชี้ ปรับแก้ไขภาษาทาให้ได้
ตัวบ่งชี้ที่มีความสมบูรณ์จานวน 12 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม (society&Culture) มี7สมรรถนะย่อยซึ่ งผู้ เชี่ยวชาญ
ได้เสนอแนะให้รวมสมรรถนะย่อยเข้า ด้วยกันท าให้ได้สมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะและให้มีการ
รวมตัวบ่งชี้ ปรั บแก้ไขภาษาข้อความและให้ตดั ตัวบ่งชี้ บางตัวออกซึ่ งทาให้ได้ตวั บ่งชี้ สมรรถนะที่
สมบูรณ์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยที่ 1 ความรู ้ ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู ้ ถึง
สภาพ แวดล้อม (Global and Environmental Awareness) มีจานวน 7 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะย่อยที่ 2
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ความรู้ทางความหลาก หลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding) มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ และ
สมรรถนะย่อยที่ 3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills )มีจานวน 13 ตัวบ่งชี้
2.3.ผลการจัดกลุ่มตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญได้มีฉันทา มติเห็นด้วยกับการจัดกลุ่มตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่จดั ตามหลักการ K-S-A
ใน (ร่ าง) สมรรถนะและตัว บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมีเพียงตัวบ่งชี้ เดียวที่ไม่เห็ น
ด้วยคือตัวบ่งชี้ แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชี พใน
กระบวนการเรี ยนรู้แบบ ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วิชาชี พ (Professional Learning Community :PLC) โดย
เป็ นตัวบ่งชี้ ที่อยูใ่ น สมรรถนะย่อย การบริ การทางวิชาชี พและชุ มชน (Professional and Community
Service) ซึ่งจัดอยู่ ในกลุ่มความรู้ (K - Knowledge) ให้เปลี่ยนเป็ นกลุ่มทัศนคติ (A-Attitude)
2.4. ผลการสร้ า งเกณฑ์ ก ารประเมิ น สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากล พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้มีฉันทามติเห็นด้วยกับการสร้ างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตาม(ร่ าง) สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการ
จัดการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3. ผลการพัฒ นาสมรรถนะและตั ว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากลทีไ่ ด้ จากการสั มมนาอ้ างอิงผู้เชี่ ยวชาญ(Connoisseurship)
การพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ข องครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ที่ได้จากการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรับและแก้ไข
ทุกองค์ประกอบตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและนา เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาอีก 1 รอบ ทาให้
ได้สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตามฉันทามติ
ของผู้ เชี่ยวชาญสรุ ปผลได้ดงั นี้
3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจานวน 5 สมรรถนะประกอบด้วย
สมรรถนะที่ 1การพัฒนาวิชาชี พ มีสมรรถนะย่อยจานวน 2 สมรรถนะ คือ 1) การ
บริ การทางวิชาชี พและชุ มชนมีจานวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ 2) การบริ หารจัดการ/ การสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาด้านวิชาการมีจานวนตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตามหลักการ K-S-A เป็ นกลุ่มทักษะ (SSkill) จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 5 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิ ยมมี 1สมรรถนะย่อย คือ จริ ยธรรม
วิชาชีพ มีจานวนตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude)
ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสารมี 1 สมรรถนะย่อย คือทักษะการสื่ อสารมีจานวนตัวบ่งชี้ 5
ตัวบ่งชี้และได้ตวั บ่งชี้ตามหลักการ K-S-Aเป็ นกลุ่มทักษะ (S-Skill)ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้
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สมรรถนะที่ 4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนมี 2 สมรรถนะย่อย คื อ1) การสร้ าง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ 2) การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ มีจานวน
ตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้และได้ตวั บ่งชี้ตามหลักการ K-S-A เป็ นกลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน 7ตัวบ่งชี้ และ
กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 1 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 5 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษามี 1 สมรรถนะย่อย คือการวิจยั ในชั้นเรี ยน/
การวิจยั ทางการศึกษามีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตามหลักการ K-S-A เป็ นกลุ่มทักษะ
(S-Skill) ทั้ง 4ตัวบ่งชี้
สรุ ปได้วา่ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการรู้ดา้ นสมรรถนะหลัก(Core Competency) จานวน
5 สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะย่อยจานวน 7 สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 31 ตัว
บ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน1ตัวบ่งชี้ กลุ่ม
ทักษะ (S-Skill) จานวน 19 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3.2 ผลการพัฒนาสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) มีจานวน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตรมี 3 สมรรถนะย่อยคื อ 1) การพัฒนาหลักสู ตรมี
จานวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 2)การออกแบบการเรี ยนรู ้ มีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ 3) การรู ้รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีจานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน2
ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน 15 ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 1 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี 2 สมรรถนะย่อย คือ 1) การส่ งเริ มให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีจานวนตัวบ่งชี้ 8 ตัว และ2 ) กลยุทธ์การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ มีจานวนตัวบ่งชี้ 20 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่ มความรู้ (K- Knowledge)
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน 27 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 3 การประเมิ น ผูเ้ รี ย นมี 1 สมรรถนะย่อ ยคื อ 1 การวัด และประเมิ น ผลมี
จานวนตัวบ่งชี้ 9 ตัวบ่งชี้และได้ตวั บ่งชี้เป็ นกลุ่มทักษะ (S-Skill)ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้มี 3 สมรรถนะย่อยคือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี
จานวนตัวบ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ 2) ทักษะนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการมีจานวนตัวบ่งชี้ 9 ตัว
บ่งชี้ และ 3) การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้
และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน 1 ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน 24
ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 1 ตัวบ่งชี้
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สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีมประกอบด้วย 1 สมรรถนะย่อยคือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยน
ร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะการทางานเป็ นทีม มีจานวนตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่ม
ทักษะ (S-Skill) จานวน 8 ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 4 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรมมี 3 สมรรถนะย่อย คือ 1) ความรู ้ถึงความตระหนักต่อ
โลกและความตระหนักถึงสภาพแวดล้อม มีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ 2) ความรู ้ทางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ และ3) ทักษะแห่ งศตวรรษที่21มีจานวนตัวบ่งชี้ 13 ตัว
บ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน4 ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน
14 ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 6 ตัวบ่งชี้
สรุ ปได้ ว่ า สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ด้า นสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional
Competency) มีจานวน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะย่อยจานวน 13 สมรรถนะ ตัวบ่งชี้
สมรรถนะจานวน 112 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตามหลักการ K-S-A คือกลุ่ม ความรู้ (K- Knowledge)
จานวน 20 ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน 82 ตัวบ่งชี้ และกลุ่ม ทัศนคติ (A-Attitude) จานวน
10 ตัวบ่งชี้
จากการพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ข องครู โ รงเรี ยน
มาตรฐานสากลที่ ไ ด้รั บ ฉันทามติ จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ มี จานวน11
สมรรถนะ ด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) มีจานวน 6 สมรรถนะ สมรรถนะย่อยจานวน 20 สมรรถนะ ตัวบ่งชี้
สมรรถนะจานวน 143 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ สมรรถนะตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มความรู ้ (KKnowledge) จานวน 21 ตัวบ่งชี้ กลุ่ม ทักษะ (S-Skill) จานวน 101 ตัวบ่งชี้ และ กลุ่มทัศนคติ (AAttitude) จานวน 21 ตัวบ่งชี้
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่ งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ 1) ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI ) ของแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู
2) ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่3) ผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็ นของครู และการนาเสนอโมเดลเชิ ง
โครงสร้ า ง และ4) ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของตัว บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดังนี้
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สมรรถนะ
สมรรถนะย่ อย
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
̅ S.D แปลผล
สมรรถนะหลัก
1. การพัฒนา
วิชาชีพ (Career
Development)

1.การบริ การทาง
วิชาชีพและชุมชน
(Professional and
Community
Service)

2.ทักษะการ
บริ หารจัดการ/
การสร้าง
แรงจูงใจพัฒนา
ด้านวิชาการ
(Management
Skills/Academic
Motivation)
2.จริ ยธรรม
จริ ยธรรมวิชาชีพ
จรรยาบรรณและ (Professional
ค่านิยม(Teacher’s Ethics)
ethics and values)

1.1 เป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้คา
ปรึ กษา แนะนา (Coaching and Mentoring)
ทางวิชาชีพได้ (A)
1.2สนับ สนุ น ทางวิช าชี พ แก่ ชุ ม ชนทั้ง ใน
ด้านการ ให้การศึกษา การมีส่วนร่ วม การ
แบ่งปั นสิ่ ง ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศรวมทั้งการบูร
ณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่ การ
ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน (S)
1.3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
ใน กระบวนการเรี ยนรู้แบบชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ วิชาชีพ (Professional Learning
Community :PLC) (A)
2.1 ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพและ
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
(S)
2.2 สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการใน
การ พัฒนาตนเองและเพื่อนครู (A)

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

1.มุง่ มัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์
เข้มแข็งในจรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม
(A)
2.ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ค่านิยม มีจิตสานึ กและวิญญาณแห่งความเป็นครู
และเป็นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู (A)
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม (A)

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ

3.การสื่ อสาร
(Communication)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

4. มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มี
ความรับผิดชอบและประหยัดอดออม(A)
5.ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามสิ ทธิและหน้าที่
ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทย
6. มีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่และผูบ้ งั คับบัญชา
(A)
7.ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่
ตนเองนับถือและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจาวันได้อย่างเหมาะสม (A)
8. มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
(A)
9.มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู (A)
ทักษะการสื่ อสาร 1.ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารฟัง พูด อ่าน
(Communication และเขียนได้ (S)
2.ใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่าง ประเทศ
Skills)
อื่นๆในการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่านและเขียนได้
(S)
3เลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและ
สร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี (S)
4.สามารถสื่ อสาร เขียนและพูดนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสมได้
และใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (S)
5.มี ท ัก ษะในการต่ อ รองเพื่ อ ขจัด และลด
ปั ญหาความขัดแย้งต่ างๆตลอดจนสามารถ
เลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ (S)

̅

S.D

แปลผล
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0.00 มากที่สุด
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ตารางที่ 26แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ
4.การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
(Classroom
Management)
Management)

สมรรถนะย่ อย
1.การสร้ าง
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ (Learning
climate
Enhancement)

2.การอานวย
ความสะดวกใน
การเรียนรู้
(Facilitation)

5.การวิจัยเพือ่
พัฒนาการศึกษา
(Research for
Learning
Development)

1 .การออกแบบ
หลักสู ตร
(Curriculum
Design)

การวิจัยในชั้น
เรียน/การวิจัย
ทางการศึกษา
(Classroom
Action
Research/
Educational
Research)

1.การพัฒนา
หลักสู ตร
(curriculum
Development)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.1สร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน(S)
1.2 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ความสุ ข
และความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน (S)
1.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร ประจา
ชั้นเรี ยน/ประจาวิชา (S)
1.4 ส่ ง เสริ ม และพัฒนาผูเ้ รี ย นให้ป ฏิ บ ัติ ต าม
ข้อตกลง แนวปฏิบ ัติของชั้นเรี ยนและโรงเรี ยน
(S)
2.1 วางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน (S)
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ (S)
2.3 จัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน
อุปกรณ์และจัดหาแหล่งทรัพยากรที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา (S)
2.4 ให้คาปรึ กษา คาแนะนา(Coaching and
Mentoring) กับผูเ้ รี ยน (S)
1.1ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน (S)
1.2 ออกแบบวิจัย เลื อ กใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจัย และ
สามารถสร้ า งนวัต กรรม หรื อ เลื อ กวิธี ก าร ได้
อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาที่จะวิจยั (S)
1.3นาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
วิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั
ทางการศึกษา (S)
1.4 แสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ยวกับการ
พัฒนาและแนวโน้มในปัจจุบนั เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน (S)
1.1 วิ เคราะห์ หลั กสู ตรระดับชาติ ระดั บเขตพื้ นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรี ยน(S)
1.2จัดทาคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
(S)

̅
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ

1 .การ
ออกแบบ
หลักสู ตร
(Curriculum
Design)

สมรรถนะย่ อย

2.การออกแบบ
การเรียนรู้
(Design for
Learning )

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะประจาสายงาน
1.3กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
ครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นความรู้ ทัก ษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ ส อดคล้อ งกั บ ความมุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร
ระดั บ ชาติ หลั ก สู ตรสถานศึ ก ษา หลั ก สู ตร
อาเซี ยนและหลักสู ตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(S)
1.4 สร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
บูรณาการกับสาระท้องถิ่น หลักสู ตรอาเซียน
และเทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล(S)
1.5ประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร (S)
1.6 ศึกษาบริ บทของชุมชนเพื่อนามาเป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสู ตร(A)
2.1 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ นามาออกแบบการเรี ยนรู้ (S)
2.2 วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและนาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบการ
เรี ยนรู้ ที่ ส อดคล้อ งกั บ มาตรฐาน การเรี ยนรู้
ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ปร ะส งค์ แ ล ะส อดค ล้ อ ง เ หมาะ สมกั บ วั ย
ธรรมชาติ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน(S)
2.3 ออกแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ความรู้ ความ
เข้าใจหลักจิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎีการ
เรี ยนรู้(S)
2.4 สร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool)เช่น การเขียน
ใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์
เป็ นต้นโดยรับผิดชอบต่อสังคม (S)
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.5 ออกแบบการเรี ย นรู้ โดยมี ก ารก าหนด
เป้ าหมายคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุ มทั้งด้า น
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(S)
2.6 นาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตาม
เป้ าหมาย(S)
2.7 ประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู้เพื่อ
นาไป ใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอน(S)
3.1วิเคราะห์ผเู้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยนรู้
1 .การออกแบบ
3.การรู้ รูปแบบ
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผูเ้ รี ยน(S)
หลักสู ตร
การเรียนรู้ ของ
(Curriculum
ผู้เรียน(Learning 3.2มีองค์ความรู้เกี่ ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย(K)
Design)
Styles)
3.3 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย
วางแผนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการ
เรี ยนรู้และความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่มของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง (S)
3.4 ประยุ กต์ ใช้ กลยุ ทธ์ การสอนที่ หลากหลาย
ตอบสนองการเรี ยนรู้ และความต้องการตามรู ปแบบ
การเรี ยนรู้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน(S)
3.5 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการเสริ มสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่21 (S)
2.การจัดการ
1.การส่ งเสริมให้ 1.1ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรี ยนการ
เรียนรู้ (Learning ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วย สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism)
(S)
Management)
ตนเองด้วย
เทคนิคการสอนที่ 1.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบนาตนเอง(Self-Directed Learning) (S)
มีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ
2.การจัดการ
เรียนรู้
(Learning
Management)

สมรรถนะย่ อย
1.การส่ งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วย
ตนเองด้วย
เทคนิคการสอนที่
มีประสิ ทธิภาพ
(Effective and
technic to
enhance selfdirected
learning )

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.3จัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยน เรี ยนด้วยการ
ปฏิบตั ิหรื อลงมือทา เน้นฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่
สัมมาชีพ (S)
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) (S)
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มา
สร้ างองค์ ความรู้ และน าเสนอแนวคิ ด วิ ธี การหรื อ
รู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(S)
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถตั้งคาถาม ตั้ง สมมติ ฐาน
และศึกษาค้นคว้าตามความต้องการและความสนใจจาก
แหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆเพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (S)
1.7พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
สามารถสรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่ อสาร
โดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง (S)
1.8พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าดัวยตนเองไปสู่ การปฏิบตั ิ (S)
2.1 เลือกเทคนิ ค กลยุทธ์วิธีสอนที่ตรงกับจุดประสงค์
เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน (S)
2.2 มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาวิ ชาและจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนได้บรรลุตามเป้าหมาย (K)
2..3 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยง
ความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่และบูรณาการการ
เรี ยนรู้ได้ (S)
2.4 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) (S)
2.5จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem – based
Learning : PBL) (S)
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สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.6 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีการ
การเรี ยนรู้ตามกระบวนการบันได 5
ขั้น:QSCCS (S)
2.7 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการ
สอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Learning : PBL) (S)
2.8 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้วธิ ี การสอนที่
หลากหลาย (S)
2.9จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (S)
2.10จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบบูรณาการ (S)
2.11 มีความสามารถนาหลักการแนวคิด วิธีการ
สอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative
Learning)ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
(S)
2.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การคิดซึ่งประกอบด้วย
-ทักษะการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking) -ทักษะการคิดสังเคราะห์ (Synthesis
Thinking) -ทักษะการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills)
- ทักษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) (S
2.13จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ(S)
2.14 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มพหุปัญญา
ของผูเ้ รี ยน (S)
2.15 จัดกระบวนการเรี ยนรู้เชื่อมโยงกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (S)
2.16 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้พลังคาถาม
(Power Questions) (S)
2.17 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนรู้คิด
ด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future) (S)
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สมรรถนะ

3.การประเมิน
ผู้เรียน
(Students'
evaluation)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
̅
2.18 นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบ
STEM Education มาบูรณาการในการเรี ยนรู้ 4.80
(S)
2.19 เลือกใช้เทคนิ ค วิธีการและกลยุทธ์ในการ
ส่ งเสริ มทักษะการสะท้อนคิด(Reflective Thinking) 4.80
ตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยน(S)
2.20ใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจ
เรี ยนรู้หลังทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ งการ
4.80
ทางาน After Action Review (AAR) (S)
1.1 สร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับขั้น
การวัดและ
ประเมินผลในชั้น พฤติกรรมของแต่ละ ประเภทของมาตรฐาน
5.00
ตัวชี้วดั การเรี ยนรู้รายวิชาและสอดคล้องกับ
เรียน
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ (S)
(Classroom
1.2 วัดผลและประเมินผูเ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู้
Based
5.00
(Assessment for Learning ) (S)
Assessment )
1.3 วัดผลและประเมินขณะเรี ยนรู้
5.00
(Assessment as Learning) (S)
1.4 วัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้
(Assessment of Learning )ตามมาตรฐาน
5.00
และตัวชี้วดั (S)
1.5 ประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริ ง(Authentic Assessment)และการ 5.00
ประเมินของทักษะในศตวรรษที่ 21 (S)
1.6 ส่ ง เสริ ม พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้จัด ท าแฟ้ ม
สะสมงานและใช้ แ ฟ้ มสะสมงานในการ 5.00
ประเมินผูเ้ รี ยน(S)
1.7 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถวิเคราะห์งาน
วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบและ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุก
5.00
ขั้นตอนและบรรลุ ผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดอย่างมี
คุณภาพ
(S)
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สมรรถนะ

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.8 ส่ งเสริ มให้ ผู้เ รี ยนประเมิ น ตนเอง และ
ประเมินระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
(S)
1.9 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สามารถประเมินตรวจสอบ
ผลงานของตนเองและมาพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ (S)
1.1สามารถเข้าถึงแหล่งและทรัพยากร
4.การใช้ ข้อมูล 1ทักษะด้าน
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ ประเมินและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมี
เทคโนโลยีและ เทคโนโลยี
การพัฒนา
สารสนเทศและ ประสิ ทธิภาพและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม
และกฎหมาย
(K)
นวัตกรรมเพือ่ การสื่ อสาร
1.2 สื บค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching
ส่ งเสริมการ
(Computing
for Information) และนาเสนอข้อมูล
เรียนรู้ (Using and ICT
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยตรงกับความ
information Literacy)
ต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(S)
and
1.3 ใช้เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยี
technology by
สารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
developing
(S)
innovation to
1.4 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัด
enhance
การเรี ยนการสอนและการวัดการประเมินผลที่
learning)
เหมาะสมสอดคล้อ งกับ กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ความสามารถ ความสนใจและรู ป แบบการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
(S)
1.5 รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อรวมและน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยและเหมาะสม
(S)
1.6 พัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี ค วามสามารถในการ
ประเมิ น แสวงหา สั ง เคราะห์ แ ละใช้ข้อ มู ล
ข่ า วสารอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผลโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็ จ (S)
1.7 พัฒนาผู้เรี ยนให้ มี ค วามสามารถในการ
ก าหนดค าถามปั ญหาและหั ว ข้ อ ส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ (S)

̅

S.D

แปลผล

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

295
ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ

สมรรถนะย่ อย

2.ทักษะทาง
นวัตกรรมและ
การเป็ น
ผู้ประกอบการ
(Innovation
and
Entrepreneur
ship skills)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ความรู้ดา้ น
เทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการทางาน
เป็ นทีม (S)
1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้ สามารถ
ติดต่อสื่ อสารและส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆ
เช่นe-mail, Line, Facebook, Google Apps และ
Google for Education เป็ นต้น (S)
1.10 สร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool) เช่นการเขียน
ใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์ (S)
1.11 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
ดิจิทลั
(S)
2.1ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีการ
สร้างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม
(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆหรื อ
กระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน
(Productive Mind )
(S)
2.2พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้เทคโนโลยี และรู้
สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึง
และสามารถใช้ ICTเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและ
ประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (S)
2.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการสร้าง
หรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้
เครื่ องมือต่างๆ(digital tool)เช่นการเขียนใน
Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น
(S)
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สมรรถนะ

5.การทางานเป็ น
ทีม(Teamwork)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการ
คิ ด ริ เ ริ่ ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ห รื อ ผ ส ม ผ ส า น
ประสบการณ์ เก่ าเข้ากับ ประสบการณ์ ใหม่
ไปสู่ ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ า
ของเดิ ม และสร้ า งสรรค์และพัฒนาผลงาน
ด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ (S)
2.5พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสื่ อสาร
นาเสนอ เผยแพร่ ผลงานได้ท้ งั ในระดับ
โรงเรี ยน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (S)
3.การพัฒนาสื่ อ 3.1 จัด ท าระบบแหล่ ง เรี ย นรู้ แหล่ ง ข้อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
(S)
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ และการใช้ 3.2 เลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัย
แหล่งเรียนรู้
ของผูเ้ รี ยน (S)
( Developing
media, learning 3.3 นาความรู้ ความเข้าใจในหลักการการ
Innovation and พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานและชิ้นงาน(S)
using source
3.4 ประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการ
learning)
เรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและ
นาผลการ ประเมินมาปรับปรุ ง (S)
3.5 ประเมินผลผูเ้ รี ยนในการใช้อินเทอร์ เน็ ตใน
การสื บค้ น / ค้ น คว้ า / รวบรวมความรู้ และ
ความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสาร และส่ งต่ อ
ข้อมูลผ่านโปรแกรมต่ างๆเช่ นe- mail, Line
,Facebook, Google Apps และ Googlefor
Education เป็ นต้น (S)
1.ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการวาง
ส่ งเสริมให้
แผนการทางาน กาหนดเป้ าหมาย วัตถุ
ผู้เรียน เรียน
ร่ วมกันกับเพื่อน ประสงค์ และจัดลาดับความสาคัญของงาน
กับหมู่คณะได้ครบทุกขั้นตอนและสร้าง
และทักษะ
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการดาเนินงาน
กระบวนการ
ร่ วมกับหมู่คณะอย่างเป็ นระบบ (S)
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สมรรถนะ
5.การทางาน
เป็ นทีม
(Teamwork)

สมรรถนะย่ อย
ส่ งเสริมให้ ผู้เรียน
เรียนร่ วมกันกับ
เพือ่ นและทักษะ
กระบวนการ

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2. วินิจฉัยทาความรู้จกั ทาความเข้าใจและ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน นามาจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนและทางานร่ วมกัน(S)
3. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น สื่ อสาร
โต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนา
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช ้เ ห ต ุ ผ ล ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิ ด
วิเ คราะห์/ คิ ด อย่า งมีว ิจ ารณญาณทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการรู้คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับ
เพื่อน (S)
4. นาความรู้ความเข้าในหลักการของการเรี ยน
แบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน (Co-Learning)มา
ประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (S)
5.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการเสริ มแรง ให้
กาลังใจและส่ งเสริ มสนับสนุนเพื่อนร่ วมงานใน
การปฏิบตั ิงาน (S)
6. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวเข้ากับบุคคล
อื่นหรื อสร้ างบรรยากาศในการทางานและปรั บตัวหา
กันเพื่อสร้ างปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (S)
7 พัฒนาผูเ้ รียนให้ทางานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่
ดี เคารพต่อข้อ ตกลงและคารพในสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่นและสร้างพลังร่ วม
(A)
8. พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาดทางอารมณ์
เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม (A)
9.ใช้กลยุทธ์ วิธีการและหลักการไปประยุกต์ใช้
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
เสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ซ่ ึงได้แก่ -การรู้จกั
รักตนเองและสังคม(Learning to love)
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สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ

6. สั งคมและ
วัฒนธรรม
(society &
Culture)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
–การตระหนักรู้สังคม( Social-awareness)ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social
Competence) - การสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างบุคคล(Relationship skills)-การจัดการ
ตนเอง (Self-management)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind) (S)
10.พัฒนาผู้เรี ยนให้ มี ความมั่นคงทางอารมณ์ กล้ า
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศและวัย (A)
11.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถติดต่อสื่ อสาร
โต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือและมี
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ (S)
12. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น (A)
1.1มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความตระหนั ก ต่ อ โลก
1. ความรู้ ถึง
ความ ตระหนัก (global awareness) ความตระหนั ก รู้ ถึ ง
ต่ อโลก และความ สภาพแวดล้อม(Environmental Awareness) และ
นาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ในบริ บทที่
ตระหนักรู้ ถึง
เกี่ยวกับโลกหรื อโลกศึกษา(K)
สภาพ
1.2นาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนัก
แวดล้อม
ในสภาพปั จจุ บ ัน ของโลก (state of planet
(Global and
Environmental awareness) การพัฒนาแนวโน้มและการเผชิ ญ
ปั ญหาของสังคมโลกไปบูรณาการในการเรี ยน
Awareness)
การสอน (S)
1.3 บูรณาการเนื้อหา แนวคิดหรื อหัวข้อเกี่ยวกับ
โลกความตระหนักต่อโลก (global awareness)
ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม (Environmental
Awareness) และเหตุการณ์โลกปัจจุบนั ปัญหา
โลกหรื อปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ และในโลกเข้าไปใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
(S)
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สมรรถนะ

6. สั งคมและ
วัฒนธรรม
(society &
Culture)

สมรรถนะย่ อย

2.ความรู้ ทางความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม
(Cross-cultural
Understanding

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.4 ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างความตระหนักที่
มีต่อโลก ต่อสิ่ งแวดล้อมและปลูกจิตสานึกให้กบั
ผูเ้ รี ยนในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยอยูบ่ น
พื้นฐานของระบบนิเวศ (S)
1.5 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ ที่
ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและปัญหาหรื อ
มลพิษที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมและสามารถปรับตัว
หรื อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม (A)
1.6 จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยนได้ รู้ คุ ณ ค่ า ของ
สิ่ งแวดล้ อ ม ผลกระทบในการใช้ แ ละรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้
เข้าร่ วมคิดร่ วมทาในกิจกรรม (S)
1.7 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนใน
เรื่ องของความตระหนัก ต่อโลกและความตระหนัก
รู้ถึงสภาพแวดล้อม (A)
2.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในวัฒ นธรรมที่ ห ลาก
หลายในกระบวนการทางสังคมศาสนาวัฒนธรรม
แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี
และพิธีกรรมของผูเ้ รี ยน (K)
2.2 ประเมินการสะท้อนความรู้ความคิด วิธีปฏิบตั ิ
และสุ นทรี ยะบนความคิดความเชื่อค่านิยมและการ
ปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนและ ยอมรับ
ความหลากหลายและความแตกต่างในสังคม (S)
2.3 มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บบริ บทของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและนาไปจัดการเรี ยนการสอน
หรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้อหา (S)
2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก
ในความหลากหลายทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ของนานาชาติ (A)

̅

S.D

แปลผล

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถน
ะ

สมรรถนะ
ย่ อย
3. ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
(21st
Century
Skills)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
3.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ ยวกับ ความสาคัญ องค์ประกอบ
ของทักษะชี วิต(Life Skills)และแนวทางการเสริ มสร้ าง
ทัก ษะชี วิ ต ที่ ก าหนดเป็ นสมรรถนะส าคัญไว้ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(K)
3.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของการมีทกั ษะชีวติ
(Life Skills)ให้กบั ผูเ้ รี ยน
(A)
3.3 นาหลักการและแนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวติ ไปบูรณาการ
ในกระบวนการเรี ยนการสอนและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู้ รี ยนนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
(S)
3.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถบอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
และเลือกทากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได้ (A)
3.5 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
(S)
3.6 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีพฒั นาการทางร่ างกายที่สมบูรณ์โดย
มีน้ าหนักส่ วนสู งและพัฒนาการทางร่ างกายเจริ ญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข
(S)
3.7 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องของทักษะพลเมืองและใช้
วิธีการที่หลากหลายฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะที่เป็ นพื้นฐาน
ของความเป็ นพลเมือง (K)
3.8 นาหลักการและแนวคิดของการมีทกั ษะพลเมืองไปบูรณาการ
จัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ความเป็ นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน
(S)
3.9 จัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ มให้ ผู้เ รี ยนได้รู้ จัก ช่ ว ยเหลื อ
เอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ เข้า ร่ ว มบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และ
สร้ า งสรรค์สิ่ งดี ง ามให้ กั บ ผู้อื่ น หรื อสั ง คมโดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทน (A)

̅

S.D

แปลผล

5.00

0.00 มากที่สุด

4.60

0.55 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

4.60

0.55 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด

5.00

0.00 มากที่สุด
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ตารางที่ 26 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ที่มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
สมรรถนะ

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
3.10 นาความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานความรู้ของ
ทักษะอาชีพกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดโดย
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิ
จริ ง (S)
3.11 จัดกิจกรรมสร้างเสริ มทักษะพื้นฐานใน
อาชีพจนทาให้ผเู้ รี ยนสามารถผลิตผลงาน/
ชิ้นงานและสามารถปรับปรุ งพัฒนาตนเองเพื่อ
เป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในอนาคต (S)
3.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
หรื อวิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อสร้างเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน (S)
3.13นาความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิ
และให้ความคิดรวบยอดของทักษะ การเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยน ให้มีทกั ษะ
พื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวติ (S)
รวมค่าเฉลี่ย

̅

S.D

แปลผล

4.80

0.45

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.98

0.04

มากที่สุด

จากตาราง ค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity Index: CVI) ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่มีต่อสมรรถนะ และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ̅ = 4.98, S.D.=0.04) อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาในการวิจยั ที่ยอมรับได้คือค่าเฉลี่ย ( X ) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179) พบว่าทุกรายการมีคุณภาพ
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ดทุ ก ข้อโดยมี ค่ า เฉลี่ ย รายข้ออยู่ระหว่า ง 4.60-5.00 และมี ค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานระหว่าง 0.00-0.55
3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครู ที่มีต่อสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยผูว้ ิจ ัย ได้นาแบบสอบถามไปทดลองกับ ครู
โรงเรี ยนสายธรรมจันทร์ อาเภอดาเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลใน
ระดับมัธยมศึกษาจานวน 30 คน รายละเอียดดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของครู ที่ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 21 – 25 ปี 
2.2 26 – 30 ปี
2.3 31 – 35 ปี
2.4 36– 40 ปี
2.5 41 –45 ปี 
2.6 46 – 50 ปี
2.7 มากกว่า 50 ปี
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
3.1ปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาโท
3.3 ปริ ญญาเอก
4.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
4.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4.3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4.4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
4.5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
4.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน
5.1. 1-5 ปี
5.2. 6 – 10 ปี
5.3. 11 – 15 ปี
5.4. 16 – 20 ปี
5.5 21-25 ปี
5.6 26 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

5
25

16.67
83.33

0
8
6
4
2
1
9

0.00
26.67
20.00
13.33
6.67
3.33
30.00

18
12
0

60.00
40.00
0.00

6
6
4
5
2
3
2
2

20.00
20.00
13.33
16.66
6.67
10.00
6.67
6.67

3
6
5
4
4
8

10.00
20.00
16.67
13.33
13.33
26.67
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จากตาราง พบว่า ครู ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ16.67 เป็ นเพศ
ชายจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า มีอายุมากกว่า 50 ปี มากที่สุด
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ30.00 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ
26.67 อายุระหว่าง31 – 35 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ20.00 อายุระหว่าง36– 40 ปี จานวน 4 คน
คิด เป็ นร้อยละ13.33 อายุระหว่าง 41 –45 ปี จานวน2คน คิดเป็ นร้อยละ6.67และอายุระหว่างปี 46 – 50
จานวน 1คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจาแนกตามวุฒิการศึกษาสู งสุ ด พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมาปริ ญญาโท จานวน12
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีจานวนเท่ากันอย่างละ 6 คนรวมจานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ
40.00 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศจานวน 5คน คิดเป็ นร้อยละ16.66 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย จานวน4 คน คิดเป็ นร้อยละ13.33กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ10.00 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษาและกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีจานวนอย่างละ 2 คนรวม6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.01สาหรับ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการ
สอน26 ปี ขึ้นไปจานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ26.67 รองลงมาคือช่วง 6 – 10 ปี จานวน 6 คนคิดเป็ น
ร้อยละ20.00 ช่วง 11 – 15 ปี จานวน 5 คนคิดเป็ นร้อยละ16.67ช่วง16 – 20 ปี และช่วง21-25 ปี มี
จานวนเท่ากันอย่างละ4คนรวม 8 คน คิดเป็ นร้อยละ26.67และช่วง1-5 ปี จานวน 3 คนคิดคิดเป็ นร้อย
ละ10.00
ตารางที่ 28 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของความคิดเห็นของครู
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)
สมรรถนะย่ อยที1่ การบริการทางวิชาชีพและชุมชน (Professional and Community Service)
1.1 เป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้คาปรึ กษา แนะนา(Coaching and Mentoring)
0.719
ทางวิชาชีพได้
1.2 สนับสนุ นทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึ กษา การมีส่วนร่ วม การ 0.860
แบ่ งปั นสิ่ ง ปฏิ บัติที่เป็ นเลิ ศรวมทั้งการบู ร ณาการหลอมรวมทัก ษะหลากหลายสู่ การ
ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน

Alpha if
Item
Deleted

0.993
0.993
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ตารางที่ 28 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของความคิดเห็นของครู (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
1.3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพใน
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ (Professional Learning Community
:PLC)
สมรรถนะย่ อยที2่ ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้ านวิชาการ
(Management Skills/Academic Motivation)
2.1 ค้นคว้าหาความรู ้ ติดตามองค์ความรู ้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.2 สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการในการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู
สมรรถนะที่ 2 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่ านิยม(Teacher’s ethics and values)
สมรรถนะย่ อย จริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics)
1.มุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์ เข้มแข็ง
ในจรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม
2. ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และค่านิยม มีจิตสานึกและวิญญาณแห่งความเป็ นครู
และเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู
.3ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกที่ดีต่อตนเองครอบครัวและ
สังคม
4. มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบและประหยัดอดออม
5.ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามสิ ทธิและหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทย
6. มีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่และผูบ้ งั คับ บัญชา
7. ศรั ท ธา ยึด มัน่ ปฏิ บัติตนตามหลักศาสนาที่ ต นเองนับ ถื อ และนามาประยุกต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
8.มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
9.มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication)
สมรรถนะย่ อย ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
1. ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
2.มีใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
3.เลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและ
สร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

0.692

0.993

0.910

0.992

0.929

0.992

0.736

0.993

0.627

0.993

0.692

0.993

0.714
0.695

0.993
0.993

0.695
0.745

0.993
0.993

0.566
0.692

0.993
0.993

0.607
0.738
0.856

0.993
0.993
0.993

305
ตารางที่ 28 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของความคิดเห็นของครู (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

4.สามารถสื่ อสาร เขียนและพูดนาเสนอผลการศึ กษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่ เหมาะสมได้ 0.880
0.992
และใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.มี ทักษะในการต่ อรองเพื่ อ ขจัดและลดปั ญหาความขัด แย้งต่ างๆตลอดจนสามารถ 0.738
0.993
เลือกใช้วธิ ีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะที่ 4 การบริหารจัดการชั้นเรียน(Classroom Management)
สมรรถนะย่ อยที1่ การสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้(Learning climate Enhancement)
1.1สร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
0.766
0.993
1.2 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ความสุขและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
0.842
0.993
1.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
0.900
0.992
1.4 ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลง แนวปฏิบตั ิของชั้นเรี ยนและ
0.858
0.993
โรงเรี ยน
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitation)
2.1 วางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
0.825
0.993
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
0.657
0.993
2.3 จัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์และจัดหาแหล่ง
0.795
0.993
ทรัพยากรที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.4 ให้คาปรึ กษา คาแนะนา(Coaching and Mentoring) กับผูเ้ รี ยน
0.714
0.993
สมรรถนะที่ 5 การวิจยั เพือ่ พัฒนาการศึกษา (Research for Learning Development)
สมรรถนะย่ อย การวิจยั ในชั้นเรียน/การวิจยั ทางการศึกษา (Classroom Action Research/Educational
Research)
1.1ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
0.917
0.993
1.2 ออกแบบวิจยั เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยั และสามารถสร้างนวัตกรรม หรื อเลือกวิธีการ
0.882
0.993
ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปั ญหาที่จะวิจยั
1.3 นาความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั ทาง
0.908
0.992
การศึกษา
1.4 แสวงหาข้อ มู ลทางการวิจัย เกี่ ย วกับการพัฒ นาและแนวโน้ม ในปั จจุ บัน เกี่ ยวกับ 0.823
0.993
คุณภาพการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
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สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
สมรรถนะย่ อยที1่ การพัฒนาหลักสู ตร (curriculum Development)
1.1 วิเคราะห์หลักสูตรระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรี ยน
1.2จัดทาคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
1.3ก าหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นตามหลัก สู ต รครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของหลักสู ตรระดับชาติ หลักสู ตรสถานศึ กษา หลักสู ตรอาเซี ยนและหลักสู ตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.4 สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น หลักสูตร
อาเซียน และเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
1.5ประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
1.6 มีศึกษาบริ บทของชุมชนเพื่อนามาเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะย่ อยที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้
2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพื่อนามาออกแบบการเรี ยนรู ้
2.2วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและนาข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องเหมาะสมกับวัย ธรรมชาติ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน(S)
2.3 ออกแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ ความเข้าใจหลักจิตวิทยาการพัฒนาการและ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
2.4 สร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool)
เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้นโดยรับผิดชอบต่อ
สังคม
2.5 ออกแบบการเรี ยนรู ้ โดยมีการกาหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.6 นาผลการออกแบบการเรี ยนรู ้ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และปรั บใช้ตามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

0.910
0.814

0.992
0.993

0.749

0.993

0.889

0.992

0.889
0.816

0.992
0.993

0.823

0.993

0.900

0.992

0.823

0.993

0.930

0.992

0.915

0.992

0.915

0.992
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Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

2.7 ประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู ้เพือ่ นาไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
0.873
0.993
3.การรู้ รูปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรียน
3.1 วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยนรู ้ สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็งในตัวผูเ้ รี ยน
0.882
0.993
3.2มีองค์ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการ เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
0.908
0.992
3.3 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับรู ปแบบ
การ เรี ยนรู ้และความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่มของ ผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
0.903
0.992
ตนเอง
3.4 ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย ตอบสนองการเรี ยนรู ้ และความต้องการ
0.922
0.993
ตาม รู ปแบบการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
3. 5 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการ เสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21ให้กบั ผูเ้ รี ยน
0.929
0.992
สมรรถนะที่ 2 การจัดการเรียนรู้
สมรรถนะย่ อยที1่ 1.การส่ งเสริมให้ ผ้เู รียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้ วยเทคนิคการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ( Effective and
technic to enhance self-directed learning )
1.1ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ย
0.930
0.992
ตนเอง(Constructivism)
(S)
1.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง (Self-Directed Learning) (S) 0.802
0.993
1.3จัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนด้วยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา (Learning by doing) 0.864
0.993
เน้นฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่สมั มาชีพ (S)
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
0.908
0.992
(S)
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างองค์ความรู ้และนาเสนอแนวคิด วิธีการ
0.825
0.993
หรื อรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(S)
1.6 พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ส ามารถตั้ง ค าถาม ตั้ง สมมติ ฐ าน และศึ ก ษาค้น คว้า ตามความ
ต้องการและความสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆเพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์ความรู ้ดว้ ย 0.922
0.993
ตนเอง (S)
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และสามารถสรุ ปความคิดจาก
0.745
0.993
เรื่ องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง (S)
1.8พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประยุกต์องค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าดัวยตนเองไปสู่การปฏิบตั ิ (S)
0.886
0.993
สมรรถนะย่ อยที่ 2กลยุทธ์ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน(Strategies for teaching-learning process)
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2.1 เลื อกเทคนิ ค กลยุทธ์วิธีสอนที่ ตรงกับจุ ดประสงค์ เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน (S)
2.2 มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย (K)
2.3 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่และ
บูรณาการการเรี ยนรู ้ได้ (S)
2.4 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom)
2.5จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem –
based Learning : PBL)
2.6 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค วิธีการการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น
:QSCCS
2.7 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Projectbased Learning : PBL)
2.8 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาที่ระบุไว้
2.9จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพือ่ น
2.10จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
2.11 มีความสามารถนาหลักการแนวคิด วิธีการสอนแบบ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
2.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดซึ่งประกอบด้วย
-ทักษะการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) -ทักษะการคิดสังเคราะห์ (Synthesis
Thinking) -ทักษะการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving Skills) - ทักษะการรู ้คิด(Meta Cognition Skills)
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)
2.13 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.14 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
2.15 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21
2.16 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้พลังคาถาม(Power Questions)
2.17 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future)
2.18 นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEM Education มาบูรณาการในการเรี ยนรู ้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

0.854

0.993

0.882

0.993

0.672

0.993

0.735

0.993

0.780

0.993

0.909

0.993

0.149

0.993

0.650
0.659
0.650
0.588

0.993
0.993
0.993
0.993

0.605

0.993

0.762
0.266
0.370
0.194
0.159
0.493

0.993
0.993
0.993
0.993
0.993
0.993
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2.19 เลือกใช้เทคนิ ค วิธีการและกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มทักษะการสะท้อนคิด(Reflective 0.185
0.993
Thinking) ตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยน
2.20ใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจเรี ยนรู ้หลังทากิจกรรมเพื่อปรับปรุ งการทางาน 0..382
0.993
After Action Review (AAR)
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน (Students' evaluation)
สมรรถนะย่ อย การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (Classroom Based Assessment )
1. สร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับขั้นพฤติกรรมของแต่ละ ประเภทของมาตรฐาน
0.650
0.993
ตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้รายวิชาและสอดคล้องกับ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2 วัดผลและประเมินผูเ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู ้ (Assessment for Learning )
0.698
0.993
3 วัดผลและประเมินขณะเรี ยนรู ้ (Assessment as Learning)
0.687
0.993
4 วัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้(Assessment of Learning )ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั
0.698
0.993
5 ประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic Assessment)และ
0.535
0.993
การประเมินของทักษะในศตวรรษที่ 21
6 ส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้จดั ทาแฟ้ มสะสมงานและใช้แฟ้ มสะสมงานในการประเมินผูเ้ รี ยน
0.587
0.993
7 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบและดาเนิ นงาน
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอนและบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ 0.650
0.993
กาหนดอย่างมีคุณภาพ
8 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเอง และประเมินระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
0.650
0.993
9 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สามารถประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพัฒนางานอย่าง 0.572
0.993
สม่าเสมอเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์
สมรรถนะที่ 4 การใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ส่ งเสริมการเรียนรู้
(Using information and technology by developing innovation to enhance learning)
สมรรถนะย่ อยที1่ ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and ICT
Literacy)
1.1 สามารถเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ ประเมินและใช้ประโยชน์จาก
0.665
0.993
สารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย
1.2 สื บค้นความรู ้และสารสนเทศ (Searching for Information) และนาเสนอข้อมูล
0.572
0.993
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
1.3 ใช้เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
0.588
0.993
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1.4 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดการประเมินผลที่
เหมาะสมสอดคล้องกับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ความสามารถ ความสนใจและรู ปแบบการ 0.700
0.993
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
1.5 รู ้เท่าทันสื่ อรวมและนาไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
0.617
0.993
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้ขอ้ มูล
0.700
0.993
ข่าวสารอย่างมีประสิ ทธิผลโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็จ
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการกาหนดคาถามปั ญหาและหัวข้อสาคัญที่เกี่ยวข้อง
0.650
0.993
กับความต้องการสารสนเทศ (S)
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการ 0.605
0.993
ทางานเป็ นทีม
(S)
1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู ้
สามารถติดต่อสื่ อสารและส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line, Facebook, 0.802
0.993
Google Apps และGoogle for Education เป็ นต้น
(S)
1.10 สร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool) เช่น
0.378
0.993
การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น
(S)
1.11 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
0.445
0.993
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทลั
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ(Innovation and Entrepreneurship skills)
2.1ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้เพือ่ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการ
สร้างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆหรื อ
0.118
0.993
กระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind )
2.2พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้เทคโนโลยี และรู ้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถ
เข้าถึงและสามารถใช้ ICTเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ
0.656
0.993
สร้างองค์ความรู ้ใหม่
2.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการสร้างหรื อออกแบบเนื้ อหาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ(digital tool)เช่นการเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้ อหาลงบนเว็บไซต์ 0.178
0.993
เป็ นต้น
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2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการคิดริ เริ่ ม เชื่อมโยงหรื อผสมผสานประสบการณ์
เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ไปสู่ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิมและสร้างสรรค์และ
0.535
0.993
พัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์
2.5พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสื่ อสารนาเสนอ เผยแพร่ ผลงานได้ท้ งั ในระดับโรงเรี ยน
0.535
0.993
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สมรรถนะย่ อยที่ 3 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และการใช้ แหล่ งเรียนรู้ ( Developing media, learning
Innovation and using source learning)
3.1 จัดทาระบบแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
0.178
0.993
3.2 มีเลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัย
0.612
0.993
ของผูเ้ รี ยน
3.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู ้ และสามารถติดต่อสื่ อสารและ
ส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook, Google Apps และGoogle 0.850
0.993
for Educationเป็ นต้น
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม(Teamwork)
สมรรถนะย่ อย ส่ งเสริมให้ ผ้เู รียน เรียนร่ วมกันกับเพือ่ นและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีม
(Enhancing Cooperative Learning and teamwork skills)
1.ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผนการทางาน กาหนดเป้ าหมายวัตถุประสงค์ และ
จัดลาดับความสาคัญของงานกับหมู่คณะได้ครบทุกขั้นตอนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
0.661
0.993
ผูอ้ ื่นในการดาเนินงานร่ วมกับหมูค่ ณะอย่างเป็ นระบบ
2. วินิจฉัยทาความรู ้จกั ทาความเข้าใจและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน นามาจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อให้
0.064
0.993
ผูเ้ รี ยนเรี ยนและทางานร่ วมกัน
3. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น สื่ อสาร
โต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เ หตุผ ลทัก ษะการคิ ด
0.608
0.993
วิเคราะห์ /คิ ดอย่างมี วิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการรู ้คิดในการเรี ยนร่ วมกัน
กับเพื่อน
4. นาความรู ้ความเข้าในหลักการของการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co-Learning)มา
0.763
0.993
ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5.พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ทักษะในการเสริ ม แรง ให้ก าลัง ใจและส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น เพื่ อ น
0.548
0.993
ร่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน
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ตารางที่ 28 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ของความคิดเห็นของครู (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

6. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรื อสร้างบรรยากาศในการ
ท างานและปรั บ ตั ว หากั น เพื่ อ สร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นการท างานร่ วมกั น อย่ า งมี 0.535
ประสิ ทธิภาพ
7. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ทางานเป็ นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม
กับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่ ดี เคารพต่อข้อตกลงและคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและ 0.762
สร้างพลังร่ วมของกลุ่มในการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายของกลุ่ม
8.พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้
0.548
ปฏิบตั ิตาม
9.ใช้กลยุทธ์ วิธีการและหลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคมและความฉลาดทาง
อารมณ์ซ่ ึงได้แก่-การรู ้จกั รักตนเองและสังคม(Learning to love )
0.394
-การตระหนักรู ้สงั คม ( Social-awareness) -ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social
Competence) - การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล (Relationship skills)
-การจัดการตนเอง (Self-management) -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
10.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความมัน่ คงทางอารมณ์กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
0.535
เพศและวัย
11.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถติดต่อสื่ อสารโต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือและมี
0.548
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
12. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
0.488
สมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม (society & Culture)
สมรรถนะย่ อยที่ 1 ความรู้ ถึงความตระหนักต่ อโลกและความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม (Global and
Environmental
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับความตระหนักต่อโลก (global awareness) ความตระหนักรู ้ถึง
สภาพแวดล้อม(Environmental Awareness) และนาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู ้
0.823
ในบริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลกศึกษา
1.2นาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักในสภาพปั จจุบนั ของโลก (state of
planet awareness) การพัฒนาแนวโน้มและการเผชิญปั ญหาของสังคมโลกไปบูรณาการ 0.930
ในการเรี ยนการสอน

0.993

0.993
0.993

0.993

0.993
0.993
0.993

0.993

0.992
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ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

1.3บูรณาการเนื้อหา แนวคิดหรื อหัวข้อเกี่ยวกับโลกความตระหนักต่อโลก (global
awareness) ความตระหนักรู ้ถึงสภาพแวดล้อม(Environmental Awareness)และ
0.915
0.992
เหตุการณ์โลกปั จจุบนั /ปั ญหาโลกหรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน ปั ญหาที่
เกิดขึ้นในประเทศ และในโลกเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.4 ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างความตระหนักที่มีต่อโลก ต่อสิ่ งแวดล้อมและ
0.741
0.993
ปลูกจิตสานึกให้กบั ผูเ้ รี ยนในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยอยูบ่ นพื้นฐานของระบบ
นิเวศ
1.5 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและ
ปั ญหาหรื อมลพิษที่ เ กิ ดจากสิ่ งแวดล้อ มและสามารถปรั บ ตัวหรื อตอบสนองต่อการ 0.873
0.993
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
1.6 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รู้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และรักษา
สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมคิดร่ วมทาในกิจกรรม 0.924
0.992
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
1.7 ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องของความตระหนัก ต่อโลกและ
0.844
0.993
ความตระหนักรู ้ถึงสภาพแวดล้อม
สมรรถนะย่ อยที่ 2 ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding)
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการทางสังคมศาสนา
0.903
0.992
วัฒนธรรม แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้ รี ยน
2.2 ประเมินการสะท้อนความรู ้ความคิด วิธีปฏิบตั ิและสุนทรี ยะบนความคิดความเชื่อ
ค่านิยมและการปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนและยอมรับความหลากหลายและ
0.922
0.993
ความแตกต่างในสังคม
2.3 นาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปจัดการ
0.929
0.992
เรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้อหา
2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจตระหนักในความหลากหลายทางสังคม
0.853
0.993
ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ
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สมรรถนะย่ อยที่ 3 ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
3.1 มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสาคัญ องค์ประกอบของทักษะชีวติ (Life Skills)
และแนวทางการเสริ มสร้างทักษะชีวติ ที่กาหนดเป็ นสมรรถนะสาคัญไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของการมีทกั ษะชีวติ (Life Skills)ให้กบั ผูเ้ รี ยน
3 .3นาหลักการและแนวคิดในการพัฒนาทักษะชีวติ ไปบูรณาการในกระบวนการเรี ยนการสอนและ
ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถบอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเองและเลือกทากิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเองได้
3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมใน
การเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
3.7 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของทักษะพลเมืองและใช้วิธีการที่หลากหลายฝึ กฝนให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่เป็ นพื้นฐานของความเป็ นพลเมือง
3.8 นาหลักการและแนวคิดของการมีทกั ษะพลเมืองไปบูรณาการจัดการเรี ยนการสอน
และจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน
3.9 จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เข้าร่ วมบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม และสร้างสรรค์ส่ิ งดีงามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
3.10 น าความรู ้ ค วามเข้า ใจในพื้ น ฐานความรู ้ ข องทัก ษะอาชี พ กระบวนการผลิ ต
กระบวนการตลาดโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิจริ ง
3.11 จัดกิจกรรมสร้างเสริ มทักษะพื้นฐานในอาชีพจนทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถผลิตผลงาน/
ชิ้นงานและสามารถปรับปรุ งพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐานการศึ กษาต่อและประกอบ
อาชีพในอนาคต
3.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนหรื อวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อสร้างเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของผูเ้ รี ยน
3.13ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดของทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

ค่าความเชื่อมัน่

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

0.749

0.993

0.864

0.993

0.908

0.992

0.825

0.993

0.841

0.993

0.886

0.993

0.854

0.993

0.929

0.992

0.886

0.993

0.917

0.993

0.917

0.993

0.780

0.993
0.993
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จากตาราง ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อสมรรถนะและตัว
บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลด้วยสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน30 คน ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
0 0.993 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ใช้ได้
3. ผลการวิเคราะห์ ค่า เฉลี่ ยและค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความคิ ดเห็ นของครู ที่ มีต่อ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตารางที่ 29 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของครู ที่ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 21 – 25 ปี 
2.2 26 – 30 ปี
2.3 31 – 35 ปี
2.4 36– 40 ปี
2.5 41 –45 ปี 
2.6 46 – 50 ปี
2.7 มากกว่า 50 ปี
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
3.1 ปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาโท
3.3 ปริ ญญาเอก
4.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
4.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4.3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4.4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
4.5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
4.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จานวน

ร้ อยละ

165
235

41.37
58.63

38
45
81
55
72
61
48

9.38
11.25
20.27
13.79
17.88
15.26
12.17

290
110
85
73
48
70
21
34
37
32

72.57
27.43
21.34
18.17
11.98
17.42
5.23
8.57
9.33
7.96
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ตารางที่ 29 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของครู ที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไป
5. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน
5.1 1-5 ปี
5.2 6 – 10 ปี
5.3 11 – 15 ปี
5.4 16 – 20 ปี
5.5 21-25 ปี
5.6. 26 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

47
53
81
54
57
108

11.67
13.21
20.34
13.56
14.35
26.87

จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.63
เป็ นเพศชายจานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.37 เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ช่วงอายุ ระหว่าง 31-35
ปี มีจานวนมากที่สุดจานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ20.27 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ17.88 ช่วงอายุระหว่าง 46– 50 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ15.26
ช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.79 อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 48
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.17 ช่วงอายุ ระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ11.25 และช่วง
อายุระหว่าง 21 – 25 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ9.38 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจาแนกตามวุฒิการศึกษาสู งสุ ด พบว่า ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.57 รองลงมา ปริ ญญาโท จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.43 เมื่อ
จาแนกตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ พ บว่า ครู ที่ปฏิ บตั ิการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ มี
จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ21.34 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.17กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยจานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.98 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.42 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.57 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาจานวน 37
คนคิดเป็ นร้อยละ9.33 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยีจานวน 32 คนคิดเป็ นร้อย
ละ7.96 และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะจานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ5.23 สาหรับประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิการสอนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน 26 ปี ขึ้นไปจานวน 108 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.87 รองลงมา คือ ช่วง 11-15 ปี จานวน 81 คิดเป็ นร้อยละ 20.34 ช่วง 21-25 ปี
จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.35 ช่วง 16-20 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.56 ช่วง 6-10 ปี
จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.21 ช่วง1-5 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนที่มีต่อ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4

5
6

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
X
สมรรถนะหลักCore Competency)
การพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)
4.11
จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม(Teacher’s ethics and values) 4.44
การสื่ อสาร (Communication)
4.13
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน(Classroom Management)
4.51
การวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาการศึ ก ษา (Research for Learning 4.06
Development)
ค่าเฉลี่ย
4.25
สมรรถนะประจาสายงาน(Functional Competency)
การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)
4.26
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Management)
4.14
การประเมินผูเ้ รี ยน (Students' evaluation)
4.37
การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Using information and technology by
4.19
developing innovation to enhance learning)
การทางานเป็ นทีม(Teamwork)
4.18
สังคมและ วัฒนธรรม (society & Culture)
4.23
4.23
ค่ าเฉลีย่
4.24
ค่ าเฉลีย่ รวม

S.D

แปลผล อันดับที่

0.74
มาก
0.64
มาก
0.71
มาก
0.69 มากที่สุด
0.75
มาก
0.71

มาก

0.71
0.70
0.63

มาก
มาก
มาก

0.69

มาก

0.68
0.71
0.69
0.70

มาก
มาก

4
2
3
1
5

2
6
1
4

5
3
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ที่ ป ฏิ บ ตั ิ ก ารสอนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( ̅ = 4.24,S.D.=0.70 ) และเมื่อพิจารณาตามประเภทของสมรรถนะ พบว่า ครู มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะหลัก( Core Competency) อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =4.25 ,S.D.=0.71)สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (Classroom Management)โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =
4.51,S.D.=0.69 ) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยม(Teacher’s
ethics and values) ( ̅ = 4.44 ,S.D.=0.68) การสื่ อสาร (Communication) ( ̅ = 4.13 ,S.D.=0.71 )
การพัฒนาวิชาชีพ (Career Development)( ̅ =4.11 ,S.D.=0.64 ) และการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
(Research for Learning Development) ( ̅ = 4.06 ,S.D.=0.75 ) อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ส าหรั บ สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก
เช่นเดียวกันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.23 ,S.D.=0.69 ) สาหรับสมรรถนะทั้ง 6 สมรรถนะอยูใ่ น
ระดับมากทุกสมรรถนะโดยมีสมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน (Students' evaluation) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( ̅ =4.37,S.D.=0.63) รองลงมาคือ การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design) ( ̅=4.26,SD
=0.71) สังคมและวัฒนธรรม (society & Culture) ( ̅ =4.22,S.D.=0.74) การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Using information and technology by
developing innovation to enhance learning) ( ̅= 4.26 ,S.D.=0.71) การทางานเป็ นทีม(Teamwork)
( ̅= 4.18,S.D=0.68) และสมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Management) ( ̅=4.41
,S.D=0.72) ตามลาดับ
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนที่มีต่อ
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ที่
comn1

สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
การบริ การทางวิชาชีพและชุมชน (Professional and Community
Service)
comn2 ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
(Management Skills/Academic Motivation)
Proet
จริ ยธรรมวิชาชีพ
Commu ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skills)
Clasb
การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้(Learning climate Enhancement)
Fact
การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitation)
Educa
การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา (Classroom Action
Research/Educational Research)
Curri
การพัฒนาหลักสูตร (curriculum Development)
Design การออกแบบการเรี ยนรู ้ (Design for Learning )
Learn
การรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Learning Styles)
Effect
การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ ( Effective and technic to enhance self-directed
learning )
Learnpro กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ( Stradigies Learning and
teaching Process)
Clasbas การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน (Classroom Based Assessment )

X

S.D

แปลผล

4.04

0.74

มาก

4.17

0.74

มาก

4.44
4.13
4.41
4.61

0.64
0.71
0.67
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

4.06

0.75

มาก

4.28
4.26
4.25

0.71
0.71
0.67

มาก
มาก
มาก

4.25

0.69

มาก

4.02

0.75

มาก

4.37

0.63

มาก
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ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนที่มีต่อ
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
ที่
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
Comput ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(Computing and ICT Literacy)
Innovat1 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Innovation and
Entrepreneurship skills)
Innovat2 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
( Developing media, learning Innovation and using source
learning)
Enjan
Global
Cross
Century

ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางาน
เป็ นทีม(Enhancing Cooperative Learning and teamwork skills)
ความรู้ถึงความ ตระหนักต่อโลก และความตระหนักรู้ถึง
สภาพแวดล้อม (Global and Environmental Awareness)
ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural
understanding)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills
ค่ าเฉลีย่

X

S.D

แปล ผล

4.30

0.67

มาก

4.16

0.71

มาก

4.11

0.70

มาก

4.18

0.68

มาก

4.27

0.75

มาก

4.16

0.74

มาก

4.27
4.24

0.71
0.71

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ที่ ป ฏิ บ ตั ิ ก ารสอนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลอยูใ่ นระดับมาก ( ̅=
4.24, S.D.=0.71) สมรรถนะย่อยทั้ง 20 สมรรถนะอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ยของ
ระดับความคิดเห็นต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ4.02 ถึง4.27 และครู ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.66 ถึง 0.75 สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับคือ การอานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitation) ( ̅ = 4.61, S.D.=0.71) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
จริ ยธรรมวิชาชีพ( ̅ = 4.44, S.D.=0.68) และการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ (Learning climate
Enhancement) อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.41, S.D.=0.67) สาหรับสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ( ̅ = 4.02, S.D.=0.75) อยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครู ผสู้ อนตาม
ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

1. การ
พัฒนา
วิชาชีพ

1.การบริ การ comm
ทางวิ ช าชี พ
และชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
1.1 เป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถ
ให้คาปรึ กษา แนะนา(Coaching and
Mentoring) ทางวิชาชีพได้ (A)
1.2สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งใน
ด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่ วมการ
แบ่งปันสิ่ งปฏิบตั ิที่เป็นเลิศรวมทั้งการบูร
ณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่ การ
ปฏิบตั ิในชั้นเรียน (S)
1.3แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ใน
การจัด การเรี ยนการสอนกับ เพื่ อ น
ร่ วมวิช าชี พในกระบวน การเรี ยนรู้
แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู้ วิ ช าชี พ
(Professional Learning Community
:PLC (A)

K-S-A

̅

S.D

แปล
ผล

A1.1
(A)

3.92

0.71

มาก

A.1.2
(S)

4.05

0.73

มาก

A.13
(A)

4.03

0.74

มาก

4.04

0.74

มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการบริ การทางวิชาชีพ และชุมชน
มีตวั บ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ ง
สู งสุ ดคือ3.92 -4.05 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.71-0.74 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านสนับสนุ นทางวิชาชี พแก่ชุมชนทั้งในด้าน
การให้ก ารศึ กษา การมี ส่ วนร่ วม การแบ่งปั นสิ่ งปฏิ บตั ิ ที่ เป็ นเลิ ศรวมทั้งการบู รณาการหลอมรวม
ทักษะหลากหลายสู่ การปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน( ̅ = 4.05, S.D.=0.73) รองลงมาคือและด้านแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ใ นการจัดการเรี ยนการสอนกับเพื่ อนร่ วมวิชาชี พในกระบวนการเรี ยนรู้ แบบ
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC ) ( ̅ =4.03,S.D= 0.74) และ
ด้านเป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้คาปรึ กษา แนะนา(Coaching and Mentoring) ทางวิชาชีพได้
(̅ =3.92,S.D= 0.71)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการบริ การทางวิชาชีพและ
ชุมชนทาให้ได้โมเดลการด้านบริ การทางวิชาชีพและชุมชนดังนี้
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ภาพประกอบที่ 4 โมเดลการบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนา
ด้านวิชาการ
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
1. การ
2.ทักษะการ comm
พัฒนา
บริ หาร
วิชาชีพ
จัดการ/การ
สร้างแรงจูงใจ
พัฒนาด้าน
วิชาการ

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

̅

S.D

2.1 ค้นคว้าหาความรู ้ ติ ดตาม
องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ทางวิช าการ A2.1 4.13 0.71
และวิชาชีพและแสวงหาโอกาส (S)
พั ฒ นาตนเองด้ ว ยวิ ธี การที่
หลากหลาย(S)
2.2 สร้ างแรงจู ง ใจพัฒ นาด้า น
วิ ช าการในการพัฒ นาตนเอง A.2.2 4.20 0.76
และเพื่อนครู (A)
(A)
ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้ านวิชาการ
4.17 0.74

แปล
ผล
มาก

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นทักษะการบริ หารจัดการ/
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการมีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากโดยตัวบ่งชี้ การสร้ างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการในการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด( X =4.20,S.D=0.76) และตัวบ่งชี้ ด้านค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู ้ ใหม่ๆทาง
วิชาการและวิชาชี พ และแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ( X
=4.13,S.D=0.71)
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จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการบริ หารจัดการ/การ
สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการทาให้ได้โมเดลด้านทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาด้านวิชาการดังนี้

ภาพประกอบที่ 5 โมเดลทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นจริ ยธรรมวิชาชีพ
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
2.จริ ยธรรม จริ ยธรรม
PROET
จรรยาบรร วิชาชีพ
ณและ
ค่านิยม

ตัวบ่งชี้
1.มุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อ
ผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ เข้มแข็งใน
จรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม
2. ปฏิ บั ติ ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พ ครู และค่ านิ ย ม มี จิ ตสานึ ก
และวิญญาณแห่ งความเป็ นครู และเป็ น
แบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกที่
ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
4.มีระเบียบวินยั มีความขยัน หมัน่
เพียร มีความรับผิดชอบและ
ประหยัดอดออม
5.ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตาม
สิ ทธิและหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่
ดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง
ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติไทย

S.D

แปล
ผล

4.38 0.65

มาก

B1.2
(A)

4.34 0.74

มาก

B1.3
(A)

4.68 0.47

มาก
ที่สุด

B1.4
(A)

4.36 0.73

มาก

B1.5
(A)

4.33 0.66

มาก

K-S-A

B1.1
(A)

̅
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ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นจริ ยธรรมวิชาชีพ (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

S.D

แปล
ผล

B1.6
(A)

4.27 0.76

มาก

B1.7
(A)

4.46 0.62

มาก

B1.8
(A)

4.70 0.49

มากที่
สุด

B1.9
(A)

4.40 0.64

มาก

4.44 0.64

มาก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

6. มีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่และผู ้
บังคับ บัญชา
7. ศรั ทธา ยึดมัน่ ปฏิ บัติตนตามหลัก
ศาสนาที่ ตนเองนั บถื อและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
8.มี ความเคารพเทิ ดทู นสถาบั น
พระมหากษัตริ ย ์
9..มีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมและ
เข้าร่ วมกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับองค์กร
วิชาชีพ
จริยธรรมวิชาชีพ

̅

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นจริ ยธรรมวิชาชีพ มีตวั บ่งชี้ 9 ตัว
บ่งชี้มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.27 ถึง 4.70 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้อง กันโดย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 0.76 โดยตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านมี
ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์( X =4.70,S.D=0.49)อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ
ปลูก ฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึ กที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
( X =4.68,S.D=0.71) อยูใ่ นระดับมากที่สุด และตัวบ่งชี้ ที่เหลื อทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกตัวบ่งชี้ สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือมีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่และผูบ้ งั คับบัญชา(
X =4.27,S.D=0.76)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นจริ ยธรรมวิชาชีพทาให้
ได้โมเดล จริ ยธรรมวิชาชีพ ดังนี้
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ภาพประกอบที่ 6 โมเดลจริ ยธรรมวิชาชีพ
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการสื่ อสาร
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ตัวบ่งชี้
K-S-A
หลัก
ย่อย
3.การ
ทักษะการ
commu 1. ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารฟัง C1.1
สื่ อสาร
สื่ อสาร
พูด อ่าน และเขียนได้
(S)
2 . ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
C1.2
ภาษาต่างประเทศ อื่นๆในการสื่ อสาร
(S)
ฟังพูดอ่านและเขียนได้
3.เลือกใช้เครื่ องมือในการ
สื่ อสารได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
C1.3
และสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและ
(S)
สร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้ เป็ น
อย่างดี
4.สามารถสื่ อสาร เขี ยนและพู ด
นาเสนอผล การศึ กษาค้นคว้าโดยใช้
C1.4
สื่ อที่ เหมาะสมได้ และใช้ แหล่ ง
(S)
อ้างอิงที่ เชื่อถือได้ ทั้ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
5.มีทกั ษะในการต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจน C1.5
สามารถเลื อกใช้วิธีการ สื่ อสารที่ มี
(S)
ประสิ ทธิภาพ
ทักษะการสื่อสาร

S.D

แปล
ผล

4.30 0.72

มาก

4.28 0.60

มาก

4.09 0.72

มาก

4.06 0.75

มาก

3.92 0.78

มาก

4.13 0.71

มาก

̅
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการสื่ อสารมี ตัวบ่งชี้ 5 ตัว
บ่งชี้ และทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ด คือ 3.92 4.30 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นสอดคล้องกันโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.600.78 ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
( ̅ =4.30, S.D.=0.72) รองลงมาคือใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ อื่นๆในการสื่ อสาร ฟัง พูด
อ่าน และเขียนได้ ( ̅ =4.28, S.D.=0.60 ) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือมีทกั ษะในการต่อรอง
เพื่อขจัด และลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆตลอดจนสามารถเลื อกใช้วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
( ̅ =3.92, S.D.=0.77 )
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการสื่ อสารทาให้ได้
โมเดลด้านทักษะการสื่ อสาร ดังนี้

ภาพประกอบที่ 7โมเดลทักษะการสื่ อสาร
ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอนด้านการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
หลัก
4.การ
บริ หาร
จัดการชั้น
เรี ยน

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
1.การสร้าง CLASB
บรรยากาศ
ในการ
เรี ยนรู ้

ตัวบ่งชี้
1.1สร้างบรรยากาศแห่ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู กบั
ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
1.2 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ความสุขและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
1.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
1.4 ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ปฏิ บัติ ต ามข้อ ตกลง แนวปฏิ บัติ
ของชั้นเรี ยนและโรงเรี ยน

การสร้ างบรรยากาศในการเรียนรู้

K-S-A
D1.1
(S)
D1.2
(S)
D1.3
(S)
D1.4
(A)

S.D

แปล
ผล

4.56 0.56

มากที่
สุด

4.32 0.69

มาก

4.34 0.79

มาก

4.44 0.63

มาก

4.41 0.67

มาก

̅
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการสร้างบรรยากาศมีตวั บ่งชี้ 4 ตัว
บ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคือ 4.32-4.56 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นสอดคล้องกัน
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง0.56-0.79 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือด้านสร้าง
บรรยากาศแห่ งความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ( ̅ =4.56,S.D= 0.56)
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ปฏิ บตั ิตามข้อตกลง แนวปฏิบตั ิของ
ชั้นเรี ยนและโรงเรี ยน ( ̅ =4.44,S.D= 0.63) อยูใ่ นระดับมากสาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือการ
จัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ความสุ ขและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน ( ̅ =4.32,S.D= 0.69)อยูใ่ น
ระดับมาก
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการสร้างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู้ทาให้ได้โมเดลด้านการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 8 โมเดลด้านการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
หลัก
4.การ
บริ หาร
จัดการ
ชั้นเรี ยน

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
2.การ
FACT
อานวย
ความ
สะดวกใน
การเรี ยนรู ้

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

2.1 วางแผนสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของ D2.1
ผูเ้ รี ยน
(S)
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
D2.2
(S)
2.3จัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู ้
สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์แล D2.3
จัดหาแหล่งทรัพยากรที่สอดคล้อง (S)
กับเนื้อหา
2.4 ให้คาปรึ กษา คาแนะนา
D2.4
(Coaching and Mentoring) กับ
(S)
ผูเ้ รี ยน

การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้

S.D

แปล
ผล

4.39 0.71

มาก

4.69 0.60

มาก
ที่สุด

4.16 0.76

มาก

4.21 0.77

มาก

4.61 0.71

มาก

̅
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการอานวยความ สะดวกในการ
เรี ยนรู้ มีตวั บ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.16-4.69 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็ นสอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง0.56-0.77 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อดู แ ลช่ วยเหลื อ ผูเ้ รี ย น ( ̅ =4.69,S.D= 0.60)อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
วางแผนสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ( ̅ =4.39,S.D=0.71) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ
จัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์และจัดหาแหล่งทรัพยากรที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา ( ̅ =4.16,S.D=0.76)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู้ทาให้ได้โมเดลด้านการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 9 โมเดลการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
5.การวิจยั
การวิจยั ใน EDUCA
เพื่อพัฒนา ชั้นเรี ยน/
การศึกษา) การวิจยั
ทาง
การศึกษา

ตัวบ่งชี้

K-Sแปล
̅ S.D
A
ผล
E1.1
4.07 0.76 มาก
(S)

1.1ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
1.2 ออกแบบวิจยั เลือกใช้ระเบียบวิธี
วิจยั และสามารถสร้างนวัตกรรม หรื อ E1.2
4.04 0.76 มาก
เลื อกวิ ธี การได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ ง (S)
เหมาะสมกับปั ญหาที่จะวิจยั
1.3น า ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
E1.3
กระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั
4.18 0.76 มาก
(S)
ในชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั ทางการศึกษา
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ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้

K-S-A

1.4 แสวงหาข้ อมู ลทางการวิ จั ย
เกี่ ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มใน
E1.4
ปั จจุ บันเกี่ ยวกับคุ ณภาพการศึ กษา
(S)
เพื่ อน ามาปรั บปรุ งและพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั ในชั้นเรียน/การวิจยั ทางการศึกษา

S.D

แปล
ผล

3.94 0.72

มาก

4.06 0.75

มาก

̅

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทาง
การศึกษามีตวั บ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 3.94 -ถึง4.18 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่า
เบี่ยง เบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.72-0.78 โดยตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือนาความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อการวิจยั ทางการศึกษา
( ̅ =4.18,S.D=0.76) รองลงมาคือใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ย น( ̅ =4.07,S.D=0.76) ส าหรั บ ตัวบ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ แสวงหาข้อมูล ทางการวิจ ัย
เกี่ ย วกับ การพัฒ นาและแนวโน้ม ในปั จ จุ บ ัน เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน( ̅ =3.94,S.D= 0.72)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การ
วิจยั ทางการศึกษา ทาให้ได้โมเดลด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา ดังนี้

ภาพประกอบที่ 10 โมเดลการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
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ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการพัฒนาหลักสู ตร
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
1. การ
ออกแบบ
หลักสูตร

สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
1. การ
CURRI
1.1 วิเคราะห์ หลักสู ตรระดับชาติ
พัฒนา
ระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดับ
หลักสูตร
สถานศึกษาและระดับชั้นเรี ยน
1.2 จั ดท าค าอธิ บายรายวิ ชาและ
โครงสร้างรายวิชา
1.3 กาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนตาม
หลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการสมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับชาติ
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียน
และหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน
สากล
1.4 สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้บูรณาการกับสาระ
ท้องถิ่น หลักสูตรอาเซียน และ
เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล
1.5ประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผล
การประเมิ นไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
หลักสูตร
1.6 ศึ กษาบริ บทของชุ มชนเพื่ อน ามา
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสู ตร

S.D

แปล
ผล

F1.1
(S)

4.50 0.66

มาก
ที่สุด

F1.2
(S)

4.66 0.53

มาก
ที่สุด

F1.3
(S)

4.19 0.74

มาก

F1.4
(S)

4.44 0.74

มาก

F1.5
(S)

3.97 0.78

มาก

F1.6
(A)

3.93 0.79

มาก

4.28 0.71

มาก

K-S-A

̅

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นการพัฒนาหลักสู ตร มีตวั บ่งชี้
จานวน 6 ตัวบ่งชี้ โดยมี ค่าเฉลี่ ยต่ า สุ ดถึ งสู งสุ ดคื อ 3.93-4.66 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ น
สอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.60-0.79 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คื อ จัด ท าค าอธิ บ ายรายวิช าและโครงสร้ า งรายวิช า ( ̅ =4.66,S.D= 0.78) อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
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รองลงมาคือ วิเคราะห์หลักสู ตรระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับชั้น
เรี ยน( ̅ =4.50,S.D= 0.66)อยูใ่ นระดับมากสาหรับตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือศึกษาบริ บทของชุมชน
เพื่อนามาเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร( ̅ =3.93,S.D= 0.79)อยูใ่ นระดับมาก
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้เรื่ องหลักสู ตรทาให้
ได้โมเดลด้านความรู้เรื่ องหลักสู ตร ดังนี้

ภาพประกอบที่ 11 โมเดลการพัฒนาหลักสู ตร
ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการออกแบบการเรี ยนรู้
สมรรถนะ สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
การ
2.การ
DESIGN 2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
ออกแบบ ออกแบบ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะ
หลักสูตร การเรี ยนรู ้
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อนามาออกแบบการเรี ยนรู ้
2.2วิเคราะห์ผเู ้ รียนเป็นรายบุคคลและนา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรี ยนรู ้ ที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสอดคล้องเหมาะสมกับวัยธรรมชาติ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน(S)
2.3 ออกแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้
ความรู ้ ความเข้าใจหลักจิตวิทยา
การพัฒนาการและทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้

S.D

แปล
ผล

F2.1
(K)

4.64 0.70

มากที่
สุด

F2.2
(S)

4.26 0.68

มาก

F2.3(
4.14 0.71
S)

มาก

K-S-A

̅
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ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการออกแบบการเรี ยนรู้ (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
2.4 สร้างหรื อออกแบบเนื้ อหาได้อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยใช้ เครื่ องมื อต่ างๆ
(digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia
การเขียนเนื้ อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น
โดยรับผิดชอบต่อสังคม
2.5 ออกแบบการเรี ยนรู ้ โดยมี การ
ก าหนดเป้ าหมายคุ ณภาพผู ้ เรี ยน
ครอบคลุ มทั้ งด้ านความรู ้ ทั กษะ
กระบวนการ สมรรถนะส าคั ญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.6 นาผลการออกแบบการเรี ยนรู ้ไปใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ และปรับใช้ตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิ ดผล
กับผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย
2.7 ประเมินผลการออกแบบการ
เรี ยนรู ้เพื่อนา ไปใช้ปรับปรุ ง/
พัฒนาการจัด การเรี ยนการสอน

การออกแบบการเรียนรู้

S.D

แปล
ผล

F2.4
(S)

4.08 0.74

มาก

F2.5
(S)

4.39 0.72

มาก

F2.6
(S)

4.33 0.65

มาก

F2.7
(S)

3.99 0.79

มาก

4.26 0.71

มาก

K-S-A

̅

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นการออกแบบการเรี ยนรู้ มีตวั
บ่งชี้จานวน 7 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึง
สู งสุ ดคือ 3.99 -4.64 กลุ่มตัวส่ วนอย่างใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.65 -0.79 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ออกแบบการเรี ยนรู ้ โดยมี การกาหนด
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุ มทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสาคัญและคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์( ̅ =4.64,S.D= 0.70) รองลงมาคือนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย( ̅ =4.39,S.D= 0.72)
ส าหรั บ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ ประเมิ น ผลการออกแบบการเรี ย นรู้ เพื่ อ น าไปใช้ป รั บปรุ ง /
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน( ̅ =3.99,S.D= 0.79)
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จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการออกแบบการเรี ยนรู้ ทา
ให้ได้โมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 12 โมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้
ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
การ
3.การรู ้
LEARN
ออกแบบ รู ปแบบ
หลักสูตร การเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน

ตัวบ่งชี้

K-SA
3.1 วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยนรู ้ F3.1
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผูเ้ รี ยน
(S)
3.2มี อ งค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ รู ปแบบการ F3.2
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
(K)
3.3 ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย
วางแผนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการ F3.3
เรี ยนรู ้และความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่มของ (S)
ผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง
3.4ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
F3.4
ตอบสนองการเรียนรู ้ และความต้องการตาม
(S)
รู ปแบบการเรียนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รียน
3.5 ใช้ กลยุ ทธ์ และประสบการณ์ ในการ
F3.5
เสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่21ให้กบั ผูเ้ รียน
(S)
การรู้ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน

̅

S.D

แปล
ผล

4.12 0.71 มาก
4.11 0.73 มาก

4.24 0.63 มาก

4.27 0.70 มาก
มาก
4.55 0.59 ที่สุ
ด
4.25 0.67 มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ ของ
ผูเ้ รี ยนมีตวั บ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยมี
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ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคื อ 4.11-4.55 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นสอดคล้องกันโดยมี ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.59-0.73 โดยตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือใช้กลยุทธ์และ
ประสบการณ์ในการเสริ มสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กบั ผูเ้ รี ยน( ̅ =4.55,S.D=0.59) รองลงมา
คือประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายตอบสนองการเรี ยนรู้ และความต้องการตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน( ̅ =4.27,S.D=0.70) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือมีองค์
ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการ เรี ยนรู้ที่หลากหลาย ( ̅ =4.11,S.D=0.73)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนทาให้ได้โมเดลด้านการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้หรื อวิธีการเรี ยนที่ดีที่สุดของผูเ้ รี ยน ดังนี้

ภาพประกอบที่ 13 โมเดลการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิค
การสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
2.การจัด
1.การ
EFFECT
การเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองด้วย
เทคนิค
การสอน
ที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้

K-S-A

1.1ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
G1.1
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
(S)
(Constructivism)
1.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้
G1.2
เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง
(S)
(Self-Directed Learning)
1.3จัด การเรี ย นการสอนให้ผูเ้ รี ย น
เรี ย นด้ว ยการปฏิ บัติ ห รื อ ลงมื อ ท า G1.3
(Learning by doing) เน้นฝึ กทักษะ (S)
เพื่อนาไปสู่สมั มาชีพ

̅

S.D

แปล
ผล

4.08 0.77 มาก

4.10 0.70 มาก

4.48 0.51 มาก

334
ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิค
การสอนที่มีประสิ ทธิภาพ (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
1 . 4 พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ความสามารถในการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent
Study)
1.5
พั ฒ นาผู ้ เ รี ยนให้ ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มา
สร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละน าเสนอ
แนวคิด วิธีการหรื อรู ปแบบการ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถตั้ง
คาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึ กษา
ค้น คว้าตามความต้อ งการและ
ความสนใจจากแหล่ ง เรี ยนรู ้
ต่ า งๆเพื่ อ หาค าตอบและสรุ ป
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทักษะในการ
อ่าน ฟั ง พูด เขียน และสามารถสรุ ป
ความคิ ดจากเรื่ องที่ อ่ าน ฟั ง และ
สื่ อสารโดยการพู ดหรื อเขี ยนตาม
ความคิดของตนเอง
1.8พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประยุกต์องค์
ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองไปสู่การปฏิบตั ิ

S.D

แปล
ผล

G1.4
(S)

4.26 0.76

มาก

G1.5
(S)

4.45 0.64

มาก

G1.6
(S)

4.20 0.73

มาก

G1.7
(S)

4.26 0.74

มาก

G1.8
(S)

4.17 0.70

มาก

4.25 0.69

มาก

K-S-A

การส่ งเสริมให้ ผ้เู รียนเรียนรู้ ด้วยตนเองด้ วยเทคนิคการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

̅

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ย
ตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีตวั บ่งชี้ จานวน 8 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ มีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคื อ4.08-4.48 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
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ความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง0.5 -0.77 โดยตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ย น เรี ยนด้วยการปฏิ บตั ิหรื อลงมื อทา (Learning by
doing) เน้นฝึ กทัก ษะเพื่อนาไปสู่ สั มมาชี พ ( ̅=4.48,S.D=0.51) รองลงมาคื อพัฒนาผูเ้ รี ย นให้ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองค์ความรู้และนาเสนอแนวคิด วิธีการหรื อรู ปแบบการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบสัมมาชี พ ( ̅=4.45,S.D=0.64) สาหรั บตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อประยุกต์ใช้หลัก
ทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง(Constructivism) ( ̅=4.08,SD=
=0.77)
จากผลการวิเคราะห์ ตวั บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ได้โมเดลด้านการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 14 โมเดลการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สมรรถนะ สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
2.การจัด
2 การจัด
2.1 เลื อกเทคนิ ค กลยุทธ์วิธีสอนที่ ตรง
การเรี ยนรู ้ กระบวน
กับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยน
การเรี ยนรู ้
การสอน และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
2.2 มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้
บรรลุตามเป้ าหมาย
2.3 เชื่อมโยงความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้
ใหม่และบูรณาการการเรี ยนรู ้ได้

K-S-A

̅

S.D

แปล
ผล

G2.1
(S)

4.16 0.83 มาก

G2.2
(K)

4.34 0.63 มาก

G2.3
(S)

3.77 0.68 มาก
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ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้
2. .4จัดกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรี ยน
การสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน
(Flipped Classroom)
2.5 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค
วิ ธี การสอนแบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน
(Promblemt-based Learning : PBL)
2.6 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิค วิธีการการเรี ยนรู ้ตาม
กระบวนการบันได 5 ขั้น :QSCCS
2.7 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Learning : PBL)
2.8 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลายและ
ทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาที่ระบุ
2.9จัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน
2.10จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
2.11 มีความสามารถนาหลักการ
แนวคิด วิธีการสอนแบบการเรี ยน
แบบร่ วมมือ (Collaborative
Learning)ไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้
2.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่งเสริ มทักษะการคิดซึ่ง
ประกอบด้วย -ทักษะการคิด
วิเคราะห์(Analytical Thinking)

K-S-A

̅

S.D

แปล
ผล

G2.4
(S)

3.71 0.77 มาก

G2.5
(S)

4.23 0.65 มาก

G2.6
(S)

4.18 0.73 มาก

G2.7
(S)

4.08 0.72 มาก

G2.8
(S)

4.22 0.78 มาก

G2.9
3.91 0.74 มาก
(S)
G2.10
4.02 0.71 มาก
(S)
G2.11
3.87 0.87 มาก
(S)
G2.12 4.18 0.74 มาก
(S)
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ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้(ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้

Thinking) -ทักษะการคิด
สังเคราะห์ (Synthesis Thinking) ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking skills) - ทักษะ
การแก้ปัญหา(Problem Solving
Skills) - ทักษะการรู ้คิด(Meta
Cognition) - ทักษะการคิด
สร้างสรรค์(Creative Thinking)
2.13 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.14 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
ส่งเสริ มพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
2.15 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เชื่อม
โยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21
2.16 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้
พลังคาถาม(Power Questions)
2.17 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การเรี ยนรู ้คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five
Minds for the Future)
2.18 นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ STEM Education มาบูรณา
การในการเรี ยนรู ้
2.19 เลื อ กใช้เ ทคนิ ค วิธีก ารและ
กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มทักษะการ
สะท้อนคิด(Reflective Thinking)
ตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยน
2.20 ใช้เทคนิ ควิธีการสะท้อนคิ ด
การเปิ ดใจเรี ยนรู ้ หลังทากิ จกรรม
เพื่อปรับปรุ งการทางาน (AAR)
การจัดกระบวนการเรียนรู้

K-S-A

G2.40
(S)
G2.14
(S)
G2.15
(S)
G2.16
(S)

̅

S.D

แปล
ผล

4.40 0.75 มาก
3.86 0.77 มาก
4.07 0.74 มาก
3.78 0.87 มาก

G2.17
3.85 0.76 มาก
(S)
G2.18
3.98 0.74 มาก
(S)
G2.19
3.88 0.80 มาก
(S)
G2.20
3.96 0.78 มาก
(S)
4.02 0.75 มาก
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มีตวั
บ่งชี้ จานวน 20 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 20 ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
ถึ ง สู ง สุ ด คื อ 3.71-4.40 กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้อ งกัน โดยมี ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง0.63-0.87 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ( ̅ = 4.40,S.D=0.75) รองลงมาคือมีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาวิชาและจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมาย( ̅ = 4.34,S.D=0.63) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped
Classroom) ( ̅ = 3.71,S.D=0.77)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ทา
ให้ได้โมเดลด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 15 โมเดลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตารางที่ 44 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
สมรรถนะ สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
สัญลักษณ์
K-S-A ̅ S.D
หลัก
ย่อย
3.การ
การวัดและ CLASSBAS 1.1 สร้ างเครื่ องมื อวัดผลตรงตาม
ประเมิน
ประเมินผล
ระดั บขั้ นพฤติ ก รรมของแต่ ล ะ
H1.1
ผูเ้ รี ยน
ในชั้นเรี ยน
ประเภทของมาตรฐานตัวชี้ ว ดั การ
4.41 0.61
(S)
เรี ยนรู ้ รายวิชาและสอดคล้อง กับ
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 วัดผลและประเมินผูเ้ รี ยน
H1.2
เพื่อ การเรี ยนรู ้(Assessment for
4.51 0.69
(S)
Learning

แปล
ผล

มาก

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 44 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

S.D

แปล
ผล

H1.3
(S)

4.47 0.68

มาก

H1.4
(S)

4.66 0.61

มาก
ที่สุด

H1.5
(S)

4.43 0.57

มาก

H1.6
(S)

4.20 0.67

มาก

H1.7
(S)

4.13 0.75

มาก

H1.8
(S)

4.35 0.64

มาก

H1.9
(S)

4.57 0.53

มาก
ที่สุด

4.37 0.63

มาก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

1.3 วัดผลและประเมินขณะเรี ยนรู ้
(Assessment as Learning)
1.4 วัดผลและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้(Assessment of Learning )
ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั
1.5 ประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic
Assessment)และการประเมินของ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1.6 ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้จดั ทา
แฟ้ มสะสมงานและใช้แฟ้ มสะสม
งานในการประเมินผูเ้ รี ยน
1.7 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์
งาน วางแผนงาน ที่ ชัดเจนเป็ นระบบ
และดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่ กาหนด
ไว้ทุกขั้น ตอนและบรรลุผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ กาหนด
อย่างมีคุณภาพ
1.8 ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนประเมิ น
ตนเอง และประเมิ น ระหว่ า ง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
1.9 ส่ ง เสริ มผู ้เ รี ย นให้ ส ามารถ
ประเมิ น ตรวจสอบผลงานของ
ตนเองและนามาพัฒนางานอย่า ง
สม่าเสมอเพื่อให้ ผลงานเกิ ดความ
สมบูรณ์
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

̅
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
มีตวั บ่งชี้ จานวน 9 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 9 โดยมีค่า เฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ด คือ 4.13-4.66 กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็ นสอดคล้องกันโดยมี ค่าส่ วนเบี่ยง เบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.53-0.74 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning ) ตาม
มาตรฐานและ ตัวชี้ วดั ( ̅ = 4.66,S.D=0.61)อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อส่ ง เสริ มผูเ้ รี ย นให้
สามารถประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและนามาพัฒนางานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ผลงานเกิ ด
ความสมบู ร ณ์ ( ̅ = 4.57,S.D=0.53) อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ส าหรั บ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ วิเคราะห์งาน วางแผนงานที่ชดั เจนเป็ นระบบและดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ทุกขั้น ตอนและบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
(̅=4.13,S.D= 0.74)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
ทาให้ได้โมเดลด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน ดังนี้

ภาพประกอบที่ 16 โมเดลการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
สมรรถนะ
หลัก
การใช้
ข้อมูล
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
และการ
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
ทักษะด้าน COMPUT
คอม
พิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
1.1 มี ความรู ้ และความเข้ า ใจ
เทคโนโลยีใหม่ๆและมีความสามารถ
ในการเข้าถึ งแหล่ งและทรั พยากร
สารสนเทศ ประเมิ นและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและถูกต้องตามหลัก
จริ ยธรรมและกฏหมาย

K-S-A

l1.1
(K)

S.D

แปล
ผล

4.27 0.76

มาก

̅
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ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก
การใช้
ข้อมูล
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
และการ
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
COMPUT
1.ทักษะ
ด้านคอม
พิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่ อสาร

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
1.2 สื บค้นความรู ้ และสารสนเทศ
(Searching for Information) และ
น าเ สน อ ข้ อ มู ล สารสน เท ศ ที่
ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย ตรงกั บ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
1.3 ใช้เครื่ องมือและกระบวนการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศไปใช้ใ น
การจัดการเรี ยนการสอน
1.4 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการวัดการ
ประเมิ นผลที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ความสามารถ ความ
สนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
1.5 รู ้เท่าทันสื่ อรวมถึงการนาไป
ใช้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้
ข้อมูลข่าวสารอย่างมี ประสิ ทธิ ผลโดย
การน าเทคโนโลยี มาใช้ ใ นการ
ดาเนินการให้สาเร็ จ
17 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การ ก าหนดค าถามปั ญหาและหั วข้อ
ส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับความต้องการ
สารสนเทศ
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ความรู ้
ด้าน เทคโนโลยีและทักษะการจัด
กา รสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การ
คิดแก้ปัญหา และการทางานเป็ นทีม

K-S-A

l1.2

(S)

l1.

(S)

l1.4

(S)
l1.5

(S)
l1.6

(S)

l1.7

(S)

l1.8

(S)

S.D

แปล
ผล

4.29 0.63

มาก

4.62 0.53

มาก
ที่สุด

4.19 0.78

มาก

4.32 0.72

มาก

4.13 0.70

มาก

4.19 0.76

มาก

4.18 0.69

มาก

̅
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ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

̅

S.D

1.9 พัฒนาผู ้เรี ยนให้ สามารถใช้
อิ นเทอร์ เน็ ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/
รวบรวมความรู ้ สามารถติ ดต่ อสื่ อสาร l1.9
4.57 0.53
และส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น (S)
e-mail, Line, Facebook, Google Apps
และGoogle for Education เป็ นต้น
1. 10 พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี
l1.10(
ความสามารถในการใช้เครื่ องมื อ
4.09 0.74
S)
digital toolในการปฏิบตั ิงาน
1.11 พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ค วามรู ้
เกี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีดิ จิ ทัล
l1.11
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี
4.43 0.58
(S)
ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลดิจิทลั
ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.30 0.67

แปล
ผล

มาก
ที่สุด

มาก

มาก

มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร มีตวั บ่งชี้ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคือ 4.09 -4.62
ครู ผสู้ อนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.53 -0.78
ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือใช้เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน( ̅ =4.62,S.D=0.53) รองลงมาคือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้น/
ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้ สามารถติดต่อสื่ อสาร และส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น e-mail, Line,
Facebook, Google Apps และGoogle for Education เป็ นต้น ( ̅=4.57,S.D=0.53) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าคือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือ digital toolในการปฏิบตั ิงาน ( ̅=
4.09,S.D=0.74)
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จากผลการวิเคราะห์ ตวั บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารท าให้ ไ ด้ โ มเดลด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อสาร ดังนี้

ภาพประกอบที่ 17โมเดลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
สมรรถนะ
หลัก
การใช้
ข้อมูล
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
และการ
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
INOVAT
2.ทักษะ
ทาง
นวัตกรรม
และการ
เป็ น
ผูป้ ระกอบ
การ

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
2.1ออกแบบและใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการสร้างสรรค์ คิด
สิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม
(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆ
หรื อกระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคน
และผลของงาน(Productive Mind)
2.2พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค วาม รู ้
เทคโนโลยี และรู ้ สารสนเทศ ใน
ระดับพื้ น ฐานเพื่ อ สามารถเข้า ถึ ง
และสามารถใช้ ICTเพื่อการค้นคว้า
รวบรวมและประมวลผลจากแหล่ ง
ต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
2.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนในการสร้างหรื อ
ออกแบบเนื้อหาได้สร้างสรรค์โดย
ใช้เครื่ องมือต่างๆ(digital tool)เช่น
การเขียนใน Wikipedia การเขียน
เนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น

K-S-A

l

2.1
(S)

l 2.2

(S)

l 2.3

(S)

̅

S.D

แปล
ผล

4.24 0.73 มาก

4.45 0.52 มาก

4.01 0.79 มาก
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ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความ สามารถ
ในการคิ ดริ เริ่ ม เชื่ อมโยงหรื อ
ผสมผสานประสบการณ์ เก่ าเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ไปสู่ ความคิดแปลก
ใหม่ที่ไม่ซ้ าของ เดิ มและสร้ างสรรค์
และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมี
หลัก เกณฑ์
2.5พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม
สามารถสื่ อสารนาเสนอ เผยแพร่
ผลงานได้ท้ ัง ในระดับ โรงเรี ยน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ

K-S-A

l 2.4

(S)

l 2.5

(S)

̅

S.D

แปล
ผล

4.09 0.74 มาก

4.19 0.78 มาก

4.16 0.71 มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางนวัตกรรมและการ
เป็ นผูป้ ระกอบการมีตวั บ่งชี้จานวน 5 ตัวบ่งชี้และทั้ง 5 ตัวบ่งชี้มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.01-4.45 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมี
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง0.52-0.79โดยตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ เทคโนโลยี และรู ้ สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึ งและสามารถใช้
ICTเพื่ อ การค้ น คว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่ ง ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ( ̅
=4.45,S.D=0.52) รองลงมาคือการพัฒนาออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู้
เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการสร้างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม(Creative Mind )และมี
ผลผลิ ตใหม่ๆหรื อกระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind ) ( ̅ =
4.24,S.D=0.73) สาหรับตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการสร้างหรื อ
ออกแบบเนื้ อหาได้อย่างสร้ างสรรค์โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ(digital tool)เช่ นการเขียนใน Wikipedia
การเขียนเนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น( ̅ =4.01,S.D=0.79)
จากผลการวิเคราะห์ ตวั บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นทัก ษะทางนวัต กรรมและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการทาให้ได้โมเดลด้านทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ ดังนี้
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ภาพประกอบที่ 18 โมเดลทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 47 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย
การพัฒนา LEARNINNO
สื่ อ
นวัตกรรม
การเรี ยนรู ้
และการใช้
แหล่ง
เรี ยนรู ้

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

3.1 จั ด ท าระบบแหล่ ง เรี ยนรู ้
แหล่ งข้อ มูล สารสนเทศเพื่อ การ
เรี ยนรู ้
3.2เลื อ กและใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสมกับความสามารถ ความ
ถนั ด ความสนใจและวั ย ของ
ผูเ้ รี ยน
3.3 น าความรู ้ ความเข้า ใจใน
หลักการการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผล
งานและชิ้นงาน
3. 4 ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร น า สื่ อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการ
จัด การเรี ยนการสอนและน าผล
การประเมินมาปรับปรุ ง
3.5 ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้น/
ค้นคว้า/ รวบรวมความรู ้และ
สามารถติดต่อสื่ อสารและส่งต่อ
ข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นemail, Line ,Facebook, Google
Apps และGoogle for Education
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการใช้ แหล่ งเรียนรู้

K-S-A
l 3.1

(S)
l 3.2

(S)

l 3.3

(S)

l 3.4

(S)

l 3.5

(S)

S.D

แปล
ผล

4.16 0.76

มาก

4.32 0.64

มาก

4.28 0.75

มาก

3.88 0.70

มาก

3.97 0.67

มาก

4.11 0.70

มาก

̅
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีตวั บ่งชี้จานวน 5 ตัวบ่งชี้ และทั้ง5ตัวบ่งชี้ มีระดับความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคื อ 3.88 – 4.32 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความ คิดเห็ น
สอดคล้องกันโดยมี ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.64 -0.76 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือ เลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัย ของ
ผูเ้ รี ยน( ̅ =4.32,S.D= 0.64) รองลงมาคือจัดทาระบบแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนรู้ ( ̅ =4.16,S.D= 0.76)สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง( ̅ =3.88,S.D= 0.70)
จากผลการวิ เ คราะห์ ต ัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ด้า นด้า นการพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ทาให้ได้โมเดลด้านด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 19 โมเดลการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะ
กระบวนการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
5 .การ
ส่งเสริ มให้ ENJHAN
ทางานเป็ น ผูเ้ รี ยน
ทีม
เรี ยน
ร่ วมกันกับ
เพื่อนและ
ทักษะ
กระบวน
การทางาน
เป็ นทีม

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
1.ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการวาง
แผนการทางาน กาหนดเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ และจัดลาดับความสาคัญ
ร่ วมกับหมู่คณะอย่างเป็ นระบบ
2. วินิจฉัยทาความรู ้จกั ทาความเข้าใจ
และพัฒนาการของผูเ้ รี ยน นามาจัด
กลุ่มของงานกับหมู่คณะได้ครบทุก
ขั้นตอนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูอ้ ื่นในการดาเนินงานเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนและทางานร่ วมกัน

K-S-A

̅

S.D

แปล
ผล

J1.1
(S)

4.23 0.78 มาก

J1.2
(S)

4.25 0.61 มาก
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ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะ
กระบวนการทางานเป็ นทีม (ต่อ)
สมรรถนะ สมรรถนะ สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
5 .การ
ส่งเสริ มให้ ENJHAN
ทางานเป็ น ผูเ้ รี ยน
ทีม
เรี ยน
ร่ วมกันกับ
เพื่อนและ
ทักษะ
กระบวน
การทางาน
เป็ นทีม

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
3.จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้
ผู ้เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น สื่ อสารโต้ตอบด้วยความชัดเจน
และน่ าเชื่ อถือเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ใช้เหตุ ผลทักษะการคิ ดวิเคราะห์ /คิ ด
อย่างมีวิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการรู ้คิดในการเรี ยนร่ วมกัน
กับเพื่อน
4. นาความรู ้ความเข้าในหลักการ
ของการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับ
เพื่อน(Co-Learning)มาประยุกต์ใช้
เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
5. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ
เสริ มแรง ให้กาลังใจและส่งเสริ ม
สนับสนุนเพื่อนร่ วมงานในการ
ปฏิบตั ิงาน
6พัฒนาผู ้เรี ยนให้ มี ทั กษะในการ
ปรั บตัวเข้ากับบุ คคลอื่ นหรื อสร้ าง
บรรยากาศในการทางานและปรับตัวหา
กันเพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ในการทางาน
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ทางานเป็ นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ ม ปฏิ บั ติ ตนอย่ าง
เหมาะสมกับบทบาทของผู ้น าและผู ้
ตามที่ ดี เคารพต่อข้อตกลงและคารพใน
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นและสร้ างพลังร่ วมของ
กลุ่มในการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งสู่เป้ าหมาย

S.D

แปล
ผล

J1.3
(S)

4.20 0.80

มาก

J1.4
(S)

3.94 0.73

มาก

J1.5
(S)

4.09 0.76

มาก

J1.6
(S)

4.28 0.78

มาก

J1.7
(S)

4.06 0.79

มาก

K-S-A

̅
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ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะ
กระบวนการทางานเป็ นทีม (ต่อ)
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
5 .การ
ส่งเสริ มให้ ENJHAN
ทางานเป็ น ผูเ้ รี ยน
ทีม
เรี ยน
ร่ วมกันกับ
เพื่อนและ
ทักษะ
กระบวน
การทางาน
เป็ นทีม

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

̅

S.D

แปล
ผล

8.พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มี
J18
ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็ น
4.26 0.77 มาก
(S)
แบบอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม
9.ใช้กลยุทธ์ วิธีการและหลักการ
J1.9 4.17 0.83 มาก
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวน
(S)
การเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
เสริ มสร้าง และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะทางสังคมและความฉลาด
ทางอารมณ์ซ่ ึงได้แก่ -การรู ้จกั รัก
ตนเองและสังคม(Learning to
love ) -การตระหนักรู ้สงั คม
( Social-awareness) ความสามารถทางการเข้าสังคม
(Social Competence) - การสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่าง บุคคล
(Relationship skills)-การจัดการ
ตนเอง (Self-management)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)
10.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความมัน่ คง
J1.10
ทางอารมณ์กล้าแสดงออกอย่าง
4.21 0.74 มาก
(A)
ถูกต้องเหมาะสมกับเพศและวัย
11.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถติดต่อ
สื่ อ สารโต้ต อบด้ว ยความชัด เจน J1.11
4.32 0.65 มาก
และน่ าเชื่ อถื อและมี ปฏิ สัมพันธ์กับ (S)
บุคคลอื่นๆ
12. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถในการ
J1.12
4.15 0.71 มาก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
(A)

ส่ งเสริมให้ ผ้เู รียน เรียนร่ วมกันกับเพือ่ นและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีม

4.18 0.68 มาก
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จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ดา้ นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนร่ วมกัน
กับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีมมีตวั บ่งชี้ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ และทั้ง12ตัว บ่งชี้ มีระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคื อ3.94-4.32กลุ่ มตัวอย่างส่ วน ใหญ่มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.65-0.73ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถติดต่อ สื่ อสารโต้ตอบด้วยความชัดเจนและ น่าเชื่ อถือและ
มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ( ̅ =4.32,S.D= 0.65) รองลงมาคือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวเข้า
กับบุคคลอื่นหรื อสร้างบรรยากาศในการทางานและปรับตัวหากันเพื่อสร้ างปฏิ สัมพันธ์ในการทางานร่ วมกัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( ̅ =4.28,S.D= 0.75) สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ นาความรู้ความเข้าใน
หลักการของการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co-Learning)มาประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย( ̅ =3.94,S.D= 0.73)
จากผลการวิเคราะห์ ตวั บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ด้านส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย น เรี ย น
ร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีมทาให้ได้โมเดลส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกัน
กับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีม ดังนี้

ภาพประกอบที่ 20 โมเดลส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางาน
เป็ นทีม

350
ตารางที่ 49 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู้
ถึงสภาพแวดล้อม
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
6. สังคมและ 1.ความรู ้ถึง GLOBAL
วัฒนธรรม ความ
ตระหนัก
ต่อโลก
และความ
ตระหนักรู ้
ถึงสภาพ
แวดล้อม

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

1.1มีความรู ้เกี่ยวกับความตระหนักโลก
(global awareness) ความตระหนักรู ้ถึง
K1.1
สภาพแวดล้อม(Environmental Awareness)
(K)
และนาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู ้ใน
บริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลกศึกษา
1.2น าความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความ
ตระหนักในสภาพปั จจุบนั ของโลก (state
K1.2
of planet awareness) การพัฒนา (S)
แนวโน้มและการเผชิ ญปั ญหาของสังคม
โลกไปบูรณาการในการเรี ยนการสอน
1.3บูรณาการเนื้อหา แนวคิดหรื อหัวข้อ
เกี่ยวกับโลกความตระหนักต่อโลก (global
awareness) ความตระตระหนักรู ้ถึงสภาพ
แวดล้อม (Environmental
K1.3
Awareness)และเหตุการณ์โลก
(S)
ปั จจุบนั /ปั ญหาโลกหรื อปั ญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน ปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในประเทศ และในโลกเข้าไป
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.4 ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิ จกรรมและฝึ ก
ปฏิ บั ติ เพื่ อให้ ผู ้เรี ยนได้ สร้ างสรรค์
K1.4
พัฒนา สร้ างความตระหนักที่ มีต่อโลก
(S)
ต่อสิ่ งแวดล้อมและปลูกจิตสานึ กให้กบั
ผูเ้ รี ยนในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยอยู่
บนพื้นฐานของระบบนิเวศ

̅

S.D

แปล
ผล

4.33 0.59 มาก

4.31 0.66 มาก

4.03 0.79 มาก

4.14 0.69 มาก
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ตารางที่ 49 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู ้
ถึงสภาพแวดล้อม(ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

.5 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เผยแพร่ ความรู ้ความ
เข้าใจที่ ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม
และปั ญหาหรื อมลพิ ษที่ เกิ ดจาก K1.5
สิ่ งแวดล้อมและสามารถปรั บตัวหรื อ (A)
ตอบสนองต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม
1.6 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รู้คุณค่า
ของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้
และรั กษาสิ่ งแวดล้ อ ม ทรั พยากร K1.6
ธรรมชาติ และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เข้า (S)
ร่ วมคิ ดร่ วมท าในกิ จกรรมโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
1.7 ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กับ
K1.7
ผูเ้ รี ยนในเรื่ องของความตระหนัก ต่อโลก
(A)
และความตระหนักรู ้ถึงสภาพแวดล้อม
ความรู้ ถึงความ ตระหนักต่อโลก และความตระหนักรู้ ถึงสภาพแวดล้ อม

̅

S.D

แปล
ผล

4.29 0.70 มาก

4.37 0.62 มาก

4.42 0.73 มาก
4.27 0.68 มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ถึงความ ตระหนักต่อโลก
และความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมมีตวั บ่งชี้จานวน 7ตัวบ่งชี้และทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดถึ งสู งสุ ดคือ 4.03 -4.42 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น
สอดคล้องกันโดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.059-0.40 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องของความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู ้ถึง
สภาพแวดล้อม( ̅ =4.42,S.D=0.73) รองลงมาคือการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ อง
ของความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู ้ ถึงสภาพแวดล้อม( ̅ =4.03,S.D=0.79) สาหรับตัว
บ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือการบูรณาการเนื้ อหา แนวคิดหรื อหัวข้อเกี่ ยวกับโลกความตระหนักต่อโลก
(global awareness) ความตระตระหนักรู้ ถึงสภาพ แวดล้อม (Environmental Awareness)และ
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เหตุ ก ารณ์ โลกปั จจุ บนั /ปั ญหาโลกหรื อ ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นในท้องถิ่ นของผูเ้ รี ย น ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นใน
ประเทศ และในโลกเข้าไปในกิจกรรมการเรี ยนการสอน( ̅ =4.03,S.D=0.79)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ถึงความ ตระหนักต่อโลก
และความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมทาให้ได้โมเดลด้านความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก และความ
ตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม ดังนี้

ภาพประกอบที่ 21 โมเดลความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม
ตารางที่ 50 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สมรรถนะ สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
6. สังคมและ 2.ความรู ้
CROSS
วัฒนธรรม ทางความ
หลากหลาย
ทาง
วัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

̅

S.D

2.1 มีความรู ้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายใน
กระบวนการทางสังคมศาสนา
K2.1
4.38 0.66
วัฒนธรรม แบบแผนทางสังคม (K)
ของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี
พิธีกรรมของผูเ้ รี ยน
2.2 ประเมินการสะท้อนความรู ้
ความคิด วิธีปฏิบตั ิและสุ นทรี ยะ
บนความคิ ด ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
K2.2(
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ท า ง
3.92 0.74
S)
วั ฒ น ธร ร มข อ ง ผู ้ เ รี ยน แ ล ะ
ยอมรั บ ความหลากหลายและ
ความแตกต่างในสังคม

แปล
ผล

มาก

มาก
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ตารางที่ 50 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

K-S-A

2.3 น าความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
บริ บทของความหลากหลายทาง K2.3
วัฒนธรรมไปจัดการเรี ยนการสอน (S)
หรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้อหา
2.4 พัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี ค วามรู ้
ความเข้า ใจตระหนัก ในความ
K2.4
หลากหลายทางสั ง คม ศาสนา
(A)
วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมและ
ประเพณี ของนานาชาติ
ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

S.D

แปล
ผล

4.23 0.77

มาก

4.12 0.80

มาก

4.16 0.74

มาก

̅

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ทางความหลาก หลายทาง
วัฒนธรรม มีตวั บ่งชี้จานวน 4 ตัวบ่งชี้และทั้ง 4 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ3.92-4.38 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.66-0.80 โดยตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือมีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการทางสังคมศาสนาวัฒนธรรมแบบแผนทางสังคมของชุ มชน
วิถี ชุ ม ชน ประเพณี พิ ธี ก รรมของผูเ้ รี ยน( ̅ =4.38,S.D=0.66) รองลงมาคื อ นาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับบริ บทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปจัดการเรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปใน
เนื้ อหา ( ̅ =4.23,S.D=0.77) ส าหรั บ ตัวบ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ คื อประเมิ นการสะท้อนความรู้
ความคิด วิธีปฏิ บตั ิและสุ นทรี ยะบนความคิดความเชื่ อค่านิ ยมและการปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของ
ผูเ้ รี ยนและยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในสังคม ( ̅ =3.92,S.D=0.74)
จากผลการวิเคราะห์ ต ัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะการจัดการเรี ย นการสอนด้า นความรู้ ท างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทาให้ได้โมเดลความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนี้
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ภาพประกอบที่ 22 โมเดลความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตามตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สมรรถนะ สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
สัญลักษณ์
หลัก
ย่อย
6. สังคมและ 3. ทักษะ GENTURY 3.1 มี ความรู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรม แห่ง
ความสาคัญ ขององค์ประกอบ
ศตวรรษที่
ของทักษะชี วิต(Life Skills)
และแนวทางการเสริ มสร้ า ง
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ที่ ก า ห น ด เ ป็ น
สมรรถนะสาคัญไว้ในหลักสู ตร
แกน กลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3.2 ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี
ในเรื่ องของการมี ทั ก ษะชี วิ ต
(Life Skills)ให้ กับผูเ้ รี ยน
3.3 นาหลักการและแนวคิดในการ
พัฒนาทักษะชีวติ ไปบูรณาการใน
กระบวนการเรี ยนการสอนและฝึ ก
ปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้
และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.4 พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้สามารถ
บอกจุ ด เด่ น จุ ด ด้อ ยของตนเอง
และเลื อกทากิ จกรรมตามความ
สนใจของตนเองได้

S.D

แปล
ผล

K3.1
(K)

4.39 0.75

มาก

K3.2
(A)

4.41 0.78

มาก

K3.3
(S)

4.13 0.72

มาก

4.22 0.68

มาก

K-S-A

K3.4
(A)

̅
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ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตาม
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมใน
การเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
3.6 ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีพฒั นาการ
ทางร่ างกายที่สมบูรณ์โดยมีน้ าหนัก
ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่ างกาย
เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
3.7 มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
ของทักษะพลเมืองและใช้วธิ ีการ
ที่ หลากหลายฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนมี
ทัก ษะที่ เ ป็ นพื้ น ฐานของความ
เป็ นพลเมือง
3.8 นาหลักการและแนวคิดของ
การมี ทัก ษะพลเมื อ งไปบู ร ณา
การจัดการเรี ยนการสอนและจัด
กิ จ กรรมในเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ
พัฒนาความเป็ นพลเมืองที่ดีและ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
3.9 จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อ
เผื่อแผ่ เข้าร่ วมบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม และสร้างสรรค์ส่ิ งดี
งามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่
หวังผลตอบแทน

S.D

แปล
ผล

K3.5
(S)

4.21 0.76

มาก

K3.6
(S)

4.70 0.47

มาก
ที่สุด

K3.7
(K)

4.19 0.72

มาก

K3.8
(S)

4.05 0.80

มาก

K3.9
(A)

4.63 0.54

K-S-A

̅
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ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนตาม
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
สัญลักษณ์
ย่อย

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
3.10 นาความรู ้ความเข้าใจในพื้น
ฐานความรู ้ของทักษะอาชีพ
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ
ปฏิบตั ิจริ ง
3.11 จั ด กิ จกรรมสร้ างเสริ ม
ทักษะพื้นฐานในอาชีพจนทาให้
ผู ้เ รี ยนสามารถผลิ ต ผลงาน/
ชิ้ น งานและสามารถปรั บ ปรุ ง
พัฒ นาตนเองเพื่ อ เป็ นพื้ น ฐาน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในอนาคต
3.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดย
ใช้รูปแบบการสอนหรื อวิธีการ
สอนอย่างหลากหลายเพื่อสร้ าง
เสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ของผูเ้ รี ยน
3.13น าความรู ้ ความเข้า ใจใน
หลักการปฏิ บตั ิและให้ความคิ ด
รวบยอดของทักษะการเรี ย นรู ้
ตลอดชีวิตเพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยน
ให้มีทกั ษะพื้นฐานที่ จาเป็ นของ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21

K-S-A

̅

S.D

แปล
ผล

K3.10
4.00 0.83
(S)

K3.11
4.09 0.73
(S)

มาก

K3.12
4.35 0.67
(S)

มาก

K3.13
4.25 0.76
(S)

มาก

4.27 0.71

มาก

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21มีตวั บ่งชี้
จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.00 -4.70 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
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สอดคล้องกันโดยมี ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง0.47 -0.83 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีพฒั นาการทางร่ างกายที่สมบูรณ์ โดยมี น้ าหนักส่ วนสู งและพัฒนาการ
ทางร่ างกายเจริ ญเติ บ โตตามเกณฑ์ ม าตรฐานของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข( ̅
=4.70,S.D=0.47) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ช่ วยเหลื อ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เข้าร่ วมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสรรค์สิ่งดี งามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดย
ไม่หวังผลตอบแทน( ̅ =4.63,S.D=0.78)อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ นา
ความรู ้ ความเข้าใจในพื้นฐานความรู ้ ของทักษะอาชี พกระบวนการผลิ ต กระบวนการตลาดโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิ
จริ ง( ̅ =4.00,S.D= 0,83)
จากผลการวิเคราะห์ตวั บ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21ทา
ให้ได้โมเดลด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้

ภาพประกอบที่ 23 โมเดลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ได้จาแนกเป็ นรายโมเดล
แสดงให้เห็ นว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ทุกตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากถึ ง
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ย3.50 ขึ้ นไปซึ่ งมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory factor analysis)ในการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพื่อทดสอบโมเดล
โครงสร้ า งสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู ้ ก ับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ตามโมเดล
สมมติ ฐานที่ ส ร้ า งขึ้ น ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมลิ ส เรลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันตาม
โมเดลย่อยทั้ง 20 โมเดล ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีรายละเอียด ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าและความหมายทางสถิติ
GFI
แทน ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน(Goodness of Fit Index)
AGFI
แทน ค่าดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว(Adjusted
Goodness of Fit Index)
RMSEA แทน ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(Root Mean Squared Error of Approximation)
P- value แทน ค่าความน่าจะเป็ น
df
แทน ชั้นแห่งความเป็ นอิสระ(Degrees of freedom)
b
แทน น้ าหนักองค์ประกอบ
แทน สมรรถนะย่อย
แทน ตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอน
แทน แทนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 52 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
สมรรถนะ
ย่อย

comm

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

1
2
3

A 1.1
A 1.2
A 1.3

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
b
0.74**
0.73**
0.73**

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.05

1.00

จากตารางผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันสามารถสร้ างโมเดลการบริ การทาง
วิชาชีพและชุมชน ดังภาพประกอบที่ 24

359
A 1.1

0.07

0.74

-0.01

comm

A 1.2

0.01
-0.01

1.00

0.73

A 1.3

073

0.01

Chi-Square=0.05, df=2, P-value=0.97456, RMSEA=0.000

ภาพประกอบ 24 โมเดลการบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
จากตารางที่ 52 และภาพประกอบที่ 24 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการบริ การทางวิชาชี พและชุ มชน พบว่าโมเดลมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดย
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.05 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 0.97456 ที่ช้ นั
แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 มีค่าความน่าจะเป็ นเข้าใกล้ 1 (p = 0.97456 ) นัน่ คือ
ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน(GFI)รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ1.00ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.00
และค่าความคลาด เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดง
ว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดล พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 3 ตัว
บ่งชี้มีค่าเป็ นบวกมีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดตั้งแต่ 0.73 ถึง 0.74 และมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า
ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าตัวบ่งชี้ A1.1 - A1.3 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะย่อยการบริ การทาง
วิชาชีพและชุมชน
ตารางที่ 53 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะการบริ หารจัดการ/การ
สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
สมรรถนะ ที่
ย่อย
comm

1
2

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

A 2.1
A 2.2

0.66**
0.67**

0.05

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)
1.00

จากตารางผลการวิเ คราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน สามารถสร้ างโมเดลทัก ษะการ
บริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาด้านวิชาการ ดังภาพประกอบที่ 25
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0.01

0.66

A 2.1

0.07

comm

0.67

0.08

1.00

A 2.2
Chi-Square=0.05, df=2, P-value=0.97456, RMSEA=0.000

ภาพประกอบที่ 25โมเดลทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
จากตารางที่ 53 และภาพประกอบที่ 25 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.05 ค่าความน่าจะ
เป็ น(p)เท่ากับ 0.97456 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 มีค่าความน่าจะ
เป็ นเข้าใกล้ 1 (p = 0.97456 ) นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั ระดับความ
กลมกลืน (GFI) รวม ทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า
ดัชนี กาลังสองของเศษเหลื อ(RMR) เท่ากับ 0.00 และค่าความคลาดเคลื่ อนในการประมาณค่าพารา
มิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ท้ งั 2 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดตั้งแต่ 0.66 ถึง 0.67 .และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ A2.1 - A2.2 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะย่อย
ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
ตารางที่ 54 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลจริ ยธรรมวิชาชีพ
สมรรถนะ ที่
ย่อย
PROET

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
b

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

0.15

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

1.00
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จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลจริ ยธรรมวิชาชีพ ดัง
ภาพประกอบที่ 26

Chi-Square=0.15, df=27, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

ภาพประกอบ 26 โมเดลจริ ยธรรมวิชาชีพ
จากตารางที่ 54 และภาพประกอบที่ 26 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลจริ ยธรรมวิชาชีพ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค –
สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.15 ค่าความน่ าจะเป็ น(p)เท่ากับ 1.00 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ
(degrees of freedom) เท่ากับ 27 มีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 1 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทาง
สถิติ และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ว
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีกาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.00 และค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่
โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบที่ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ ท้ งั 9 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกมีค่าเท่ากับ1.00ทุกตัวบ่งชี้ และมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าตัวบ่งชี้ ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้ B1.1-B1.9 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะย่อย
จริ ยธรรมวิชาชีพ
ตารางที่ 55 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะการสื่ อสาร
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

commu

1
2
3
4
5

C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C1.5

0.98
0.96
0.93
0.97
0.96

0.963

1.00
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จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลทักษะการสื่ อสาร
ดังภาพประกอบที่ 27
C1.1

0.00

C1.2

0.01
0.01

0.96

C 1.3

0.00
0.01

C 1.4

0.01

0.98

0.93

commu

0.97

1.00

0.96
0.03

-0.01

C1.5

Chi-Square=0.963, df=2, P-value=0.6635, RMASEA=0.026

ภาพประกอบ 27 โมเดลทักษะการสื่ อสาร (Communication)
จากตารางที่ 55 และภาพประกอบที่ 27 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลทักษะการสื่ อสาร พบว่า โมเดลมี ความสอดคล้องกับข้อมูล เชิ ง ประจักษ์โดยพิ จารณาจากค่า
ไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.963 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 0.6635 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ น
อิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ
0.97 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.00452 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.026 ซึ่ งน้อยกว่า 0.0 5 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ ท้ งั 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดตั้งแต่ 0.93 ถึง 0.98 และมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของสมรรถนะย่อยทักษะ
การสื่ อสาร ตั้งแต่ตวั บ่งชี้ C1.1 - C1.5 เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของสมรรถนะย่อยทักษะการสื่ อสาร
ตารางที่ 56 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

CLASS

1
2
3
4

D1.1
D1.2
D1.3
D1.4

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
b
0.94
0.96
0.99
0.97

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)

0.25

1.00
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จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลการสร้างบรรยากาศ
ในการเรี ยนรู้ ดังภาพประกอบที่ 28

Chi-Square=0.25, df=1, P-value=1.0000, RMASEA=0.000

ภาพประกอบที่ 28โมเดลการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ (Learning Climate Enhancement)
จากตารางที่ 56 และภาพประกอบที่ 28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดย
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 1.00 ที่ช้ นั แห่ ง
ความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 1 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ
ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลื อ (RMR) เท่ากับ 0.00 และค่า ความคลาดเคลื่ อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่า 0/01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ท้ งั 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ด ตั้งแต่ 0.94 ถึง 0.99 และมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ตวั บ่งชี้ D1.1- D1.4 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่อยการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
ตารางที่ 57 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการอานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู้
สมรรถนะ ที่
ตัวบ่งชี้
ย่อย
สมรรถนะ
FACT

1
2
3
4

D2.1
D2.2
D2.3
D2.4

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b
0.99
0.99
0.98
0.98

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

1.72

0.98
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จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันสามารถสร้ างโมเดลการอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ ดังภาพประกอบที่ 29

ภาพประกอบ 29 โมเดลการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitation)
จากตารางที่ 57 และภาพประกอบที่ 29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ พบว่โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดย
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 1.72 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 0.19011 ที่ช้ นั
แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 1 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มี
ค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีกาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.00033 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากับ 0.042 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดล
การวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ด ตั้งแต่ 0.98 ถึง 0.99 และมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ E1.1 - E1.4 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะ
ย่อยการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ตารางที่ 58 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
สมรรถนะ
ย่อย
EDUCA

ที่

1
2
3
4

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b
1.00
0.97
0.99
0.98

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)

1.12

0.95
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จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันสามารถสร้างโมเดลการวิจยั ในชั้นเรี ยน/
การวิจยั ทางการศึกษา ดังภาพประกอบที่ 30

Chi-Square=1.12, df=1, P-value=0.67456, RMASEA=0.038

ภาพประกอบที่ 30 โมเดลการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
จากตารางที่ 58 และภาพประกอบที่ 30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการวิจ ัย ในชั้นเรี ย น/การวิจ ัย ทางการศึ ก ษา พบว่า โมเดลมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อมู ล เชิ ง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค– สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 1.12 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ
0.67456 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 1มีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.19011
นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR)
เท่ากับ 0.00058 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.038 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าต่าสุ ดถึ งค่าสู งสุ ด 0.97-1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุ กค่า ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าตัวบ่ งชี้ E1.1 - E1.4 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะย่อย
การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
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ตารางที่ 59 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรู้เรื่ องหลักสู ตร
สมรรถนะ ที่
ย่อย
CURRI

1
2
3
4
5
6

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

F1.1
F1.2
F1.3
F1.4
F1.5
F1.6

0.96
0.97
1.00
0.92
1.00
1.00

0.58

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)
0.99

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลความรู้เรื่ องหลักสู ตร
ดังภาพประกอบที่ 31

ภาพประกอบ 31โมเดลการพัฒนาหลักสู ตร
จากตารางที่ 59 และภาพประกอบที่ 31 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลความรู้เรื่ องหลักสู ตร พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่า
ไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.58 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 0.44564 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ น
อิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 1 มีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.44564 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลื อ(RMR) เท่ากับ 0.00043 และค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า
ยอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ ท้ งั 6 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกมีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ดตั้งแต่ 0.92 ถึง1.00 และมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ F1.1 - F1.6 เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของสมรรถนะย่อย
ความรู้ เรื่ องหลักสู ตร
ตารางที่ 60 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
ย่อย

ที่ ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

DESIGN

1
2
3
4
5
6
7

F2.1
F2.2
F2.3
F2.4
F2.5
F2.6
F2.7

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

0.86
1.00
0.99
0.95
0.99
1.00
0.96

1.596

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.95

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลการออกแบบ
การเรี ยนรู้ ดังภาพประกอบที่ 32

ภาพประกอบที่ 32 โมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้
จากตารางที่ 60 และภาพประกอบที่ 32 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณา
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จากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 1.596 ค่าความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ 0.2546 ที่ช้ นั แห่ ง
ความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 4 นัน่ คือ ค่าไค– สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ
0.95 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.0016 และ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.0057ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 7 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ดตั้งแต่ 0.86 ถึง 1.00 และมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ F2.1-F2.7เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะ
ย่อยการออกแบบการเรี ยนรู้
ตารางที่ 61 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

LEARN

1
2
3
4
5

F3.1
F3.2
F3.3
F3.4
F3.5

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b
0.99
0.99
0.99
1.00
0.99

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.60

1.00

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลการรู ้ รูปแบบ
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ดังภาพประกอบที่ 33

ภาพประกอบ 33 โมเดลการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
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จากตารางที่ 61 และภาพประกอบที่ 33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการออกแบบการเรี ยนรู้ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจาก
ค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.60 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 0.74093 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ น
อิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ
1.00 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.00010 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ดตั้งแต่ 0.98 ถึง1.00 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ F3.1 - F3.5 เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่
สาคัญของสมรรถนะย่อยการรู้รูปแบบการเรี ยนรู้หรื อวิธีการเรี ยนรู้ที่ดีที่สุดของผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 62 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
สมรรถนะ ที่
ย่อย

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

EFFECT

1
2
3
4
5
6
7
8

G1.1
G1.2
G1.3
G1.4
G1.5
G1.6
G1.7
G1.8

0.93
0.95
1.00
1.00
0.97
0.99
0.98
0.98

0.606

0.97

จากตาราง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันสามารถสร้ างโมเดลการส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ดังภาพประกอบที่ 34
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ภาพประกอบที่ 34 โมเดลการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ
จากตารางที่ 62 และภาพประกอบที่ 33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ พบว่าโมเดลมี
ความสอด คล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 6.06
ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ 0.30042 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 5 นัน่
คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน(GFI)รวม ทั้งค่าดัชนี วดั
ระดับความกลมกลื นที่ปรับแก้แล้ว(AGFI) มี ค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลื อ(RMR)
เท่ากับ 0.00058 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.023 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั
สอดคล้องกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ท้ งั 8 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ดตั้งแต่ 0.93 ถึง 1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01ทุ กค่า ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าตัวบ่งชี้ G1.1-G1.8 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะย่อย
การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 63 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
ย่อย

ที่ ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

LEARNPRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

G2.1
G2.2
G2.3
G2.4
G2.5
G2.6
G2.7
G2.8
G2.9
G2.10
G2.11
G2.12
G2.13
G2.14
G215
G2.16
G2.17
G2.18
G2.19
G2.20

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค –สแควร์ ค่าดัชนีวดั ระดับความ
(Chi-Square) กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.89
0.78
0.96
0.99
0.99
0.99
0.96
0.98
0.97
0.95
0.95
0.91
0.97
0.97
0.98
0.94
0.99
0.98
0.98
0.98

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลการจัดกระบวน
การเรี ยนรู้ ดังภาพประกอบที่ 35
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Chi-Square=0.89, df=17, P-value=0.7635, RMASEA=0.036

ภาพประกอบที่ 35 โมเดลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
จากตารางที่ 63 และภาพประกอบที่ 35 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจาก
ค่าไค– สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.89 ค่าความน่าจะเป็ น(p) เท่ากับ 0.7635 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ น
อิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 17 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ
0.897 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.00088และค่าความคลาด เคลื่อนในการประมาณ
การวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 20 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ด ตั้งแต่ 0.78 ถึง 0.98 และมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้ G2.1- G2.20 เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้
ที่สาคัญของสมรรถนะย่อยการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
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ตารางที่ 64 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

CLASSBAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
น้ าหนัก
ค่าไค – สแควร์
จัดการเรี ยนการสอน องค์ประกอบ b (Chi-Square)
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9

0.89
0.99
0.99
0.98
0.96
0.99
0.98
1.00
0.96

0.063

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.84

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรี ยน ดังภาพประกอบ 36

Chi-Square=0.063, df=7, P-value=0.6357, RMASEA=0.026

ภาพประกอบ 36 โมเดลการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
จากตารางที่ 64 และภาพประกอบที่ 36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดย
พิจารณาจาก ค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.063 ค่าความน่าจะเป็ น(p) เท่ากับ 0.6357 ที่
ชั้นแห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 7 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ
และ ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื น (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นที่ ปรับ แก้แล้ว
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(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.84 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.0026 และค่าคลาด เคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.026 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่ว่า
โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบที่ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ท้ งั 9 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ด ตั้งแต่ 0.89-0.99 และมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 ทุ กค่าซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าตัวบ่งชี้ H1.1-H1.9 เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่อยการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ตารางที่ 65 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

COMPUT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I 1.1
I 1.2
I 1.3
I 1.4
I 1.5
I 1.6
I 1.7
I 1.8
I 1.9
I 1.10
I 1.11

0.99
0.99
0.99
0.97
0.99
0.98
0.97
0.99
0.99
0.97
0.97

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.085

0.94

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ดังภาพประกอบที่ 37

375

Chi-Square=0.085, df=8, P-value=0.7307, RMASEA=0.006

ภาพประกอบที่ 37 โมเดลทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จากตารางที่ 65 และภาพประกอบที่ 37 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลทัก ษะด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร พบว่า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้อง กับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.085 ค่า
ความน่าจะเป็ น(p) เท่ากับ 0.7307 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 8 นัน่ คือ
ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้ง ค่าดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษ เหลือ(RMR)
เท่ากับ 0.0036 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.006ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดล การ
วิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ท้ งั 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ดตั้งแต่ 0.97 ถึง 0.99 และมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ต้ งั แต่ ตัวบ่งชี้ I1.1 - I1.11 เป็ นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญของ สมรรถนะย่อย ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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ตารางที่ 66 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

INOVAT

1
2
3
4
5

I 2.1
I 2.2
I 2.3
I 2.4
I 2.5

0.98
0.99
0.96
0.98
0.99

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

1.45

0.98

จากตารางผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน สามารถสร้ า งโมเดลทัก ษะทาง
นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ ดังภาพประกอบที่ 38

Chi-Square=0.1.45, df=2, P-value=0.29371, RMASEA=0.024

ภาพประกอบ 38 โมเดลทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
จากตารางที่ 66 และภาพประกอบที่ 38 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 1.45 ค่าความน่าจะเป็ น(p) เท่ากับ
0.29371 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว(AGFI)มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลื อ (RMR) เท่ากับ 0.00045 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณ(RMSEA) เท่ากับ 0.024 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่ว่า
โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกมีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ด ตั้งแต่ 0.96 ถึง 0.99 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้I2.1 - I2.5 เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของสมรรถนะ
ย่อย ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 67 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้
และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

CLASSBAS 1
2
3
4
5

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

I 3.1
I 3.2
I 3.3
I 3.4
I 3.5

0.89
0.99
0.99
0.98
0.96

0.05

1.00

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ดังภาพประกอบที่39

ภาพประกอบ 39 โมเดลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
จากตารางที่ 67 และภาพประกอบที่ 39 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค–สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.05 ค่าความน่าจะเป็ น(p)เท่ากับ
0.99726 ที่ช้ นั แห่งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 3 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญ

378
ทางสถิติ และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ1.00 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.00 และค่าความ คลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่
โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ า หนัก องค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่า มีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดตั้งแต่ 0.98 ถึง1.00 และมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .01ทุ ก ค่ า ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตัว บ่ ง ชี้ ตั้ง แต่ ต ัว บ่ ง ชี้ I3.1-I3.5เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ที่ ส าคัญ ของ
สมรรถนะย่อย การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ตารางที่ 68 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกัน
กับเพื่อนและมีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนการสอน

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

ENJHAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

J1.1
I 1.2
I 1.3
I 1.4
I 1.5
J1.6
I 1.7
I 18
I 1.9
I 1.10
I 1.11
I 1.12

0.98
0.96
0.97
0.98
1.00
0.98
0.99
1.00
1.00
0.96
1.00
0.99

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

1.085

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.96

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและมีทกั ษะการทางานเป็ นทีม ดังภาพประกอบที่ 40

379

Chi-Square=1.085,df=9, P-value=0.3077, RMASEA=0.0331

ภาพประกอบที่ 40 โมเดลส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและมีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
จากตารางที่ 68 และภาพประกอบที่ 40 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดล
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและมีทกั ษะการทางานเป็ นทีมพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค–สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 1.085 ค่าความน่าจะ
เป็ น(p) เท่ากับ 0.3077 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 9 นัน่ คือ ค่าไค- สแควร์
มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีกาลังสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.00452 และค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.0331 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ท้ งั 12 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็ นบวกมีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดระหว่าง 0.96 ถึง 1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้ J1.1-J1.12 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของสมรรถนะ
ย่อยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและมีทกั ษะการทางานเป็ นทีม

380
ตารางที่ 69 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก
และความตระหนักถึงสภาพแวดล้อม
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

GLOBAL

1
2
3
4
5
6
7

K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.5
K1.6
K1.7

0.97
0.99
1.00
0.99
0.96
0.99
0.98

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.367

0.96

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลความรู้ถึงความ
ตระหนักต่อโลกและความตระหนักถึงสภาพแวดล้อม ดังภาพประกอบที่ 41

Chi-Square=0.367,df=2, P-value=0.15927, RMASEA=0.046

ภาพประกอบที่ 41โมเดลความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักถึงสภาพแวดล้อม
จากตารางที่ 69 และภาพประกอบที่ 41 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและมี ทกั ษะการทางานเป็ นที มพบว่าโมเดลมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.367 ค่า
ความน่าจะเป็ น(p) เท่ากับ 0.15927 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 นัน่ คือ ค่า
ไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนีวดั ระดับความ กลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับ
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ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ
0.00073 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.046 ซึ่ งน้อยกว่า
0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 7 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกมีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ด ระหว่าง 0.98 ถึง 1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้ K1.1 - K1.7 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่อยความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักถึงสภาพแวดล้อม
ตารางที่ 70 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลความรู้ทางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนการสอน

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

1
2
3
4

K2.1
K2.2
K2.3
K2.4

0.98
1.00
0.98
1.00

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.573

1.00

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลความรู้ทาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังภาพประกอบที่ 42

Chi-Square=0.573,df=2, P-value=1.0000, RMASEA=0.0000

ภาพประกอบที่ 42 โมเดลความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จากตารางที่ 70 และภาพประกอบที่ 42 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดล ความรู้ ท างความหลากหลายทางวัฒนธรรมพบว่า โมเดลมี ค วามสอดคล้องกับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์โดย พิจารณาจากค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 0.573 ค่าความน่าจะเป็ น(p)
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เท่ากับ 1.00 ที่ช้ นั แห่ งความเป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับ 2 นัน่ คือ ค่าไค – สแควร์ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และ ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน
ที่ ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนี กาลังสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากับ 0.00 และค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณ( RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐาน
ที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ท้ งั 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก มีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ด ระหว่าง 0.98 ถึง 1.00 และมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้ K2.1 - K2.4 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญ
ของ สมรรถนะย่อย ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตารางที่ 71 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5
K3.6
K3.7
K3.8
K3.9
K3.10
K3.11
K3.12
K3.13

0.99
0.97
0.97
0.99
0.99
0.98
0.97
0.99
0.98
0.99
0.98
0.94
0.99

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

0.334

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)
0.95

จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสร้างโมเดลทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ดังภาพประกอบที่ 43
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Chi-Square=0.334,df=9, P-value=0.4017, RMASEA=0.0355

ภาพประกอบที่ 43 โมเดลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากตารางที่ 71 และภาพประกอบที่ 43 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยพิจารณาจาก
ค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ0.334 ค่าความน่าจะเป็ น(p) เท่ากับ 0.4017 ที่ช้ นั แห่ งความ
เป็ นอิสระ (degrees of freedom) เท่ากับนัน่ คือค่าไค – สแควร์ มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี
วัดระดับ ความกลมกลื น (GFI)รวมทั้ง ค่ า ดัช นี วดั ระดับความกลมกลื นที่ ปรั บ แก้แล้ว (AGFI) มี ค่ า
เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนี กาลังสองของ เศษเหลือ(RMR)เท่ากับ0.00143และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.0355 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานที่ว่า
โมเดลการ วิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ ท้ งั 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกมีค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดตั้งแต่ 0.94 ถึง 1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่ ง แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ต้ งั แต่ตวั บ่งชี้ K3.1 - K3.13 เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่อยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของโมเดลทั้ง 20 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตาม
สมมุ ติ ฐ านสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ นอกจากนี้ ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบของตัว บ่ ง ชี้ มี
นัยสาคัญทางสถิติทุกค่าแสดงว่าตัวบ่งชี้ท้ งั หมดนี้เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญขององค์ประกอบสมรรถนะและ
ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นการสอนของครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงนาผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยีนยันอันดับที่
หนึ่ งมาทาการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่สองด้ว ยโปรแกรมลิสเรลเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
รวมของตัว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล ในการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นทั้งหมด 7 โมเดลเนื่องจากการ
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วิจยั ในครั้งนี้มีตวั บ่งชี้สมรรถนะจานวนมากโปรแกรมลิสเรลไม่สามารถจะทาการรวมตัวบ่งชี้ ท้ งั หมด
ที่ จ ะท าการวิ เ คราะห์ ไ ด้ใ นครั้ งเดี ย ว ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้แ บ่ ง การวิ เ คราะห์ โ ดยรวมตัว บ่ ง ชี้ ของ
สมรรถนะหลักทั้งหมด 31 ตัวบ่งชี้ เป็ น1โมเดลและรวมตัวบ่งชี้ ของสมรรถนะประจาสายงานตาม
สมรรถนะทั้ง 6 สมรรถนะ ดังตารางและภาพประกอบดังนี้
ตารางที่ 72 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลสมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ประเภทสมรรถนะหลัก
สมรรถนะ
ย่อย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

A1.1
A 1.2
A 1.3
A 2.1
A 2.2
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
D1.1
D1.2
D1.3
D1.3
D1.4

0.74**
0.73**
0.73**
0.66**
0.67**
1.00**
1.00**
1.00**
1.00**
1.00**
1.00**
1.00**
1.00**
1.00**
0.98**
0.96**
0.93**
0.97**
0.96**
0.94**
0.96**
0.99**
0.99**
0.97**

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

1.12

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.95
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ตารางที่ 72 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลสมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ประเภทสมรรถนะหลัก(ต่อ)
สมรรถนะ ที่
ย่อย
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ

D1.3
D1.4
D2.1
D2.2
D2.3
D2.4
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4

น้ าหนัก
ค่าไค – สแควร์ ค่าดัชนีวดั ระดับความ
องค์ประกอบ b (Chi-Square) กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)
0.99**
0.97**
0.99**
0.99**
0.98**
0.98**
1.00**
0.97**
0.99**
0.98**

Chi-square=1.12, df=27, p=0.19, GFI=0.95, RMSEA=0.02**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ภาพประกอบที่ 44 โมเดลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ดา้ นสมรรถนะหลัก(Core Competencies)
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จากภาพประกอบที่ 44 โมเดลสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ด้านสมรรถนะหลัก (Core
Competencies) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั หมด 31 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกโดยมีค่า
ตั้งแต่ 0.66-1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทุกค่าแสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญ
ของสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ คือ 1) การพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) 2)จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
และค่านิยม(Teacher’s ethics and values) 3) การสื่ อสาร (Communication 4) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
(Classroom Management) และ5) การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา(Research for Learning Development)
ตารางที่ 73 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลการออกแบบ
หลักสู ตร
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ b

1
F1.1
0.96**
2
F1.2
0.97**
3
F1.3
1.00**
4
F1.4
0.92**
5
F1.5
1.00**
6
F1.6
1.00**
DESIGN 7
F2.1
0.86**
8
F2.2
1.00**
9
F2.3
0.99**
10
F2.4
0.95**
11
F2.5
0.99**
12
F2.6
1.00**
13
F2.7
0.96**
LEARN 15
F3.1
0.99**
16
F3.2
0.99**
17
F3.3
0.99**
18
F3.4
1.00**
19
F3.5
0.99**
Chi-square=1.85, df=16, p=0.34, GFI=0.93, RMSEA=0.004
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

1.85

0.93

CURRI
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ภาพประกอบที่ 45 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
จากภาพประกอบที่ 45โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการออกแบบหลักสู ตร(Curriculum
Design) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 17 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.861.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่ อ ยทั้ง 3สมรรถนะ คื อ การพัฒ นาหลัก สู ต ร (CURRI) การออกแบบการเรี ย นรู้
(DESIGN)และการรู้ รูปแบบการเรี ยนรู้ (LEARN) และสมรรถนะประจาสายงานด้านการออกแบบ
หลักสู ตร ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ 3, 5, 6ของสมรรถนะย่อยการพัฒนา
หลักสู ตร ตัวบ่งชี้ 2, 6ของสมรรถนะย่อยการออกแบบการเรี ยนรู ้ และตัวบ่งชี้ 4 ของสมรรถนะย่อย
การรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อ ยที่ สุ ด คื อ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1 ของสมรรถนะย่ อ ยด้า นการออกแบบการเรี ย นรู ้ โ ดยมี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.86
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ตารางที่ 74 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลการจัดการเรี ยนรู้
สมรรถนะ ที่
ย่อย
EFFECT

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

น้ าหนัก
ค่าไค – สแควร์
องค์ประกอบ b (Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว(AGFI)

1
G1.1
0.93**
2
G1.2
0.95**
3
G1.3
1.00**
4
G1.4
1.00**
5
G1.5
0.97**
6
G1.6
0.99**
7
G1.7
0.98**
8
G1.8
0.98**
9
G2.1
0.89**
10
G2.2
0.78**
11
G2.3
0.96**
12
G2.4
0.99**
13
G2.5
0.99**
1.36
0.98
14
G2.6
0.99**
15
G2.7
0.96**
16
G2.8
0.98**
17
G2.9
0.97**
18
G2.10
0.95**
19
G2.11
0.95**
20
G2.12
0.91**
21
G2.13
0.97**
22
G2.14
0.97**
23
G215
0.98**
24
G2.16
0.94**
25
G2.17
0.99**
26
G2.18
0.98**
27
G2.19
0.98**
28
G2.20
0.98**
Chi-square=1.36, df=26, p=0.41, GFI=0.98, RMSEA=0.02 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ภาพประกอบที่ 46 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการจัดการเรี ยนรู้
จากภาพประกอบที่ 46 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning
Management ) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 28 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกโดยมีค่าตั้งแต่
0.78-1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่อยทั้ง 2สมรรถนะ คือ การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ (EFFECT) และการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน (LEARNPRO) และสมรรถนะประจา
สายงานด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือตัวบ่งชี้ 3และ6
ของสมรรถนะย่อยการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือตัวบ่งชี้ ที่ 3 ของ
สมรรถนะย่อยด้านการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.78
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ตารางที่ 75 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลการประเมินผูเ้ รี ยน
สมรรถนะ

CLASSBAS

ที่

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
b
0.89**
0.99**
0.99**
0.98**
0.96**
0.99**
0.98**
1.00**
0.96**

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.79

0.91

Chi-square=0.79, df=7, p=0.64, GFI=0.91, RMSEA=0.004
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ภาพภาพประกอบที่ 47 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการประเมินผูเ้ รี ยน
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จากภาพประกอบที่ 47 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการประเมิ นผูเ้ รี ย น(Students’
Evaluation) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 9 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกโดยมีค่าตั้งแต่ 0.891.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะ คือ การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน (CLASSBAS) และสมรรถนะ
ประจาสายงานด้านการการประเมินผลในชั้นเรี ยน ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ
ตัวบ่งชี้ ที่ 8 ของสมรรถนะย่อยการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ ที่ 1 ของสมรรถนะย่อยด้าน
การประเมินผลในชั้นเรี ยนโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89
ตารางที่ 76 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลการใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

COMPUT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I 1.1
I 1.2
I 1.3
I 1.4
I 1.5
I 1.6
I 1.7
I 1.8
I 1.9
I 1.10
I 1.11
I 2.1
I 2.2
I 2.3
I 2.4
I 2.5
I 3.1
I 3.2

น้ าหนัก
ค่าไค – สแควร์
องค์ประกอบ b (Chi-Square)
0.99**
0.99**
0.99**
0.97**
0.99**
0.98**
0.97**
0.99**
0.99**
0.97**
0.97**
0.98**
0.99**
0.96**
0.98**
0.99**
0.89**
0.99**

1.03

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

0.98
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ตารางที่ 76 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลการใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

19
20
21

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ

น้ าหนัก
ค่าไค – สแควร์
องค์ประกอบ b (Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

I 3.3
0.99**
I 3.4
0.98**
I 3.5
0.96**
Chi-square=1.03, df=19, p=0.39, GFI=0.98, RMSEA=0.01
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ภาพประกอบที่ 48 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการ
พัฒนา นวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
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จากภาพประกอบที่ 48 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการใช้ข้อ มู ล สารสนเทศ
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้(Using Information and technology by
developing innovation to enhance learning)พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 21 ตัวบ่งชี้
มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.97-1.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้
เหล่านี้เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของ สมรรถนะย่อยทั้ง 3สมรรถนะ คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (COMPUT) ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (INOVAT)และ
การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้(LEARNINNO) และสมรรถนะประจาสาย
งานด้านด้านการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้
ตัวบ่ง ชี้ ที่มีค่ าน้ า หนักองค์ป ระกอบมากที่ สุดคื อ ตัวบ่ง ชี้ 3, 4 ของสมรรถนะย่อยการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ตัวบ่งชี้ ที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่ สุดคื อ ตัวบ่งชี้ ที่ 3 ของสมรรถนะย่อยด้านทักษะทางนวัตกรรมและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96
ตารางที่ 77 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะ
ย่อย
ENJHAN

ที่

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ

น้ าหนัก
ค่าไค – สแควร์
องค์ประกอบ b (Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI)

1
J1.1
0.98**
2
J1.2
0.96**
3
J1.3
0.97**
4
J1.4
0.98**
5
J1.5
1.00**
0.58
0.95
6
J1.6
0.98**
7
J1.7
0.99**
8
J1.8
1.00**
9
J1.9
1.00**
10
J1.10
0.96**
11
J1.11
1.00**
12
J1.12
0.99**
Chi-square=0.58, df=9, p=0.33, GFI=0.95, RMSEA=0.02 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ภาพประกอบที่ 49 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการทางานเป็ นทีม
จากภาพประกอบที่ 49 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานการทางานเป็ นทีม (Team Work)
พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ท้ งั 12 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.96-1.00 และมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ สมรรถนะย่อย
1สมรรถนะ คือ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะการทางานเป็ นทีม (ENJHAN)
และสมรรถนะประจาสายงานด้านการทางานเป็ นทีม ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ
ตัวบ่งชี้ 5, 8 และ 9 ของสมรรถนะย่อยการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน และทักษะ
การทางานเป็ นทีม โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุดคือตัวบ่งชี้ที่ 2 โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96
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ตารางที่ 78 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโมเดลสังคมและวัฒนธรรม
สมรรถนะ
ย่อย

ที่

GLOBAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
น้ าหนัก
การจัดการเรี ยนการสอน องค์ประกอบ b
K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.5
K1.6
K1.7
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5
K3.6
K3.7
K3.8
K3.9
K3.10
K3.11
K3.12
K3.13

0.97**
0.99**
1.00**
0.99**
0.96**
0.99**
0.98**
0.98**
1.00**
0.98**
1.00**
0.99**
0.97**
0.97**
0.99**
0.99**
0.98**
0.97**
0.99**
0.98**
0.99**
0.98**
0.94**
0.99**

ค่าไค – สแควร์
(Chi-Square)

ค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI)

1.07

0.92

Chi-square=1.07, df=9, p=0.23, GFI=0.92, RMSEA=0.009 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

396

ภาพประกอบที่ 50 โมเดลสมรรถนะประจาสายงานสังคมและวัฒนธรรม
จากภาพประกอบที่ 50โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานสั งคมและวัฒนธรรม (Society and
Culture) พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 24 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวกโดยมีค่าตั้งแต่0.941.00 และมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ เหล่านี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของ
สมรรถนะย่ อ ยทั้ง 3 สมรรถนะ คื อ ความรู ้ ถึ ง ความตระหนั ก ต่ อ โลกและความตระหนั ก รู้ ถึ ง
สภาพแวดล้อม(GLOBAL) ความรู้ ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CROSS) และทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 (CENTURY) และสมรรถนะประจาสายงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ ที่มีค่า
น้ าหนักองค์องค์ประกอบมากที่สุดคือตัวบ่งชี้ 3 ของสมรรถนะย่อยความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก และ
ความตระหนักรู้ ถึงสภาพแวดล้อม และตัวบ่งชี้ ที่ 2 และ 4 ของสมรรถนะย่อยความรู้ทางความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรมโดยมี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเท่ า กั บ 1.00 ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
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องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ ตัวบ่งชี้ ที่ 3 ของสมรรถนะย่อยด้านความรู ้ ถึงความตระหนักต่อโลกและ
ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมโดยองค์ประกอบ
น้อยที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ของสมรรถนะย่อยด้านความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู ้
ถึงสภาพแวดล้อมโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ0.96
ตอนที่ 4 ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัด
การเรียนรู้ ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน
การประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซึ่งประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 11 คน ประเมินตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน 4 ด้านคือ ด้าน ความถูกต้อง (Accuracy standard) ด้านความเหมาะสม (Propriety standard)
ด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility standard) และ ด้านการเป็ นประโยชน์ (Utility standard) สรุ ปผล
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 79 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ากว่า 40 ปี
2.2 40– 50 ปี
2.3 51 – 60 ปี
2.4 มากกว่า 60 ปี
3.ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.1 ต่ากว่า 10ปี
3.2 10-20 ปี
3.3 21-30 ปี
3.4. 31-40 ปี
4.ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
4.1 ด้านการบริ หารการศึกษา
4.2 ด้านหลักสูตรและการสอน
4.2 ด้านวัดผลและประเมินผล

จานวน

ร้ อยละ

5
6

45.46
54.54

0
3
5
3

0.00
27.27
45.46
27.27

2
0
1
8

18.19
0.00
9.09
72.72

3
5
3

27.27
45.46
27.27
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จากตาราง พบว่า กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ54.54
เป็ นเพศชาย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.46 เมื่อจาแนกตามอายุพบว่ามีอายุมากกว่า51-60 ปี มี
มากที่สุดจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.46 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี และช่วงอายุ
ระหว่าง 41 –45 ปี จานวนอย่างละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.34 ช่วงอายุระหว่าง 36– 40 ปี จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ13.33และช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 2คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 เมื่อพิจารณา
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน พบว่ากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานช่วงระหว่าง
31-40 ปี มากที่สุดจานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ72.72 ต่ากว่า 10 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ18.19
ช่ วงระหว่า ง 21-30 ปี จานวน 1คนคิ ดเป็ นร้ อยละ9.09 ส าหรั บ การดารงตาแหน่ ง ในปั จจุ บ นั มี
ผูท้ รงคุ ณวุฒิดารงตาแหน่ งในด้า นบริ หารการศึ กษา จานวน 3 คนคนคิดเป็ นร้ อยละ27.27 ด้าน
หลักสู ตรและการสอนจานวน 5 คนคนคิดเป็ นร้อยละ 45.46 และด้านการวัดผลและประเมินผล
จานวน 3 คนคนคิดเป็ นร้อยละ27.27
ตารางที่ 80 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
รายการประเมิน

ด้านความ
ถูกต้อง
̅

1.การกาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจา
สายงาน
2. การกาหนดชื่อสมรรถนะและคานิยาม
3. การกาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ
หลัก
4. การกาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ
ประจาสายงาน
5. การกาหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะของแต่ละสมรรถนะย่อย
6. การกาหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA)
ประกอบด้วย กลุ่มความรู ้ (K:Knowledge) กลุ่ม
ทักษะ (S:Skill) และกลุ่มทัศนคติ (A:Attitudes)
7. การกาหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) ของแต่ละ
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
8.การกาหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ค่ าเฉลีย่ รวม

แปลผล

ด้านความ
เหมาะสม
̅

S.D

แปลผล

S.D

4.91 0.30 มากที่สุด

4.73 0.65 มากที่สุด

4.91 0.30 มากที่สุด
4.82 0.41 มากที่สุด

4.82 0.41 มากที่สุด
4.73 0.47 มากที่สุด

4.91 0.30 มากที่สุด

4.82 0.41 มากที่สุด

4.82 0.60 มากที่สุด

4.82 0.41 มากที่สุด

4.64 0.51

มากที่สุด

4.73 0.65

มากที่สุด

4.91 0.30

มากที่สุด

4.73 0.65

มากที่สุด

4.91 0.30 มากที่สุด
4.85 0.38 มากทีส่ ุ ด

4.91 0.30 มากที่สุด
4.79 0.50 มากทีส่ ุ ด
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จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องขององค์ประกอบของสมรรถนะใน
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85,S.D=0.38 ) และในภาพรวมด้านความเหมาะสม
ขององค์ประกอบสมรรถนะมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน( ̅ =4.79,S.D=0.50) และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า คุ ณ ภาพด้า นความถู ก ต้อ งด้า นและด้า นความเหมาะสมของรู ป แบบ
สมรรถนะมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายข้อ สาหรับผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้อง
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด มี ท้ ัง หมด 5รายการ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ การก าหนดสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจาสายงาน การกาหนดชื่ อสมรรถนะและคานิ ยาม การกาหนดสมรรถนะย่อยของ
แต่ละสมรรถนะประจาสายงาน การกาหนดกลุ่มของสมรรถนะตามหลักการ (K-S-A)ของแต่ละตัว
บ่งชี้ สมรรถนะและการกาหนดเกณฑ์การประเมิ นสมรรถนะ ( ̅ =4.91,S.D=0.30 ) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือการกาหนดตัวบ่งชี้ สมรรถนะของแต่ละสมรรถนะย่อย ( ̅=4.82,S.D=0.60)การ
กาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลัก( ̅ =4.82 ,S.D=0.41 ) และการกาหนดกลุ่มของ
สมรรถนะ(K-S-A) ประกอบด้วยกลุ่มความรู ้ (K:Knowledge) กลุ่มทักษะ (S:Skill) และกลุ่มทัศนคติ
(A:Attitudes) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ̅=4.64,S.D=0.51 ) ตามลาดับ
ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบของสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการกาหนดเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ ( ̅=4.91,S.D=0.30 ) รองลงมา คือ การกาหนดชื่ อสมรรถนะ และคานิ ยาม
การกาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะประจาสายงานและการกาหนดตัวบ่งชี้ สมรรถนะของ
แต่ละสมรรถนะย่อยโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน ( ̅=4.82,S.D=0.41 ) รองลงมามีค่าเฉลี่ ยเท่ากันคือการ
กาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ ละสมรรถนะหลัก( ̅=4.73,S.D=0.47) การก าหนดสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจาสายงาน การกาหนดกลุ่มของสมรรถนะ(K-S-A) ประกอบ ด้วยกลุ่มความรู ้ (K:
Knowledge) กลุ่มทักษะ (S:Skill) และกลุ่มทัศนคติ (A:Attitudes) และการกาหนดกลุ่มของสมรรถนะ
(KSA)ของแต่ละตัวบ่งชี้สมรรถนะโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (̅=4.73, S.D=0.65)
ตารางที่ 81 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้ และด้านการเป็ นประโยชน์ของ
องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
รายการประเมิน

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

แปลผล

S.D

ด้านความเป็ น
ประโยชน์
̅

แปลผล

S.D

1.การกาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงาน 5.00 0.00 มากที่สุด

5.00 0.00 มากที่สุด

2. การกาหนดชื่อสมรรถนะและคานิยาม
3. การกาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลัก

5.00 0.00 มากที่สุด
4.91 0.32 มากที่สุด

4.82 0.41 มากที่สุด
4.64 0.67 มากที่สุด
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ตารางที่ 81 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้ และด้านการเป็ นประโยชน์ของ
องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (ต่อ)
รายการประเมิน

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

4. การกาหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ
ประจาสายงาน
5. การกาหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะของแต่ละ
สมรรถนะย่อย
6. การก าหนดกลุ่ ม ของสมรรถนะ(KSA)
ประกอบด้วย กลุ่มความรู ้ (K:Knowledge) กลุ่ม
ทักษะ (S:Skill) และกลุ่มทัศนคติ (A:Attitudes)
7. การกาหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) ของแต่
ละตัวบ่งชี้สมรรถนะ
8.การกาหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ค่ าเฉลีย่ รวม

แปลผล

ด้านความเป็ น
ประโยชน์

แปลผล

̅

S.D

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด 5.00 0.00

มากที่สุด

4.82 0.41

มากที่สุด

0.00

มากที่สุด

5.00 0.00
4.99 0,04

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

S.D

4.82 0.41

มากที่สุด

4.82 0.41 มากที่สุด

4.91 0.30 มากที่สุด
4.82 0.33 มากทีส่ ุ ด

5.00

จากตาราง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้า นความเป็ นไปได้ข ององค์ป ระกอบของ
สมรรถนะในภาพรวมมี คุณภาพอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( ̅ = 4.82,S.D=0.33) และในภาพรวมด้าน
ความเป็ นประโยชน์ ขององค์ประกอบสมรรถนะมี คุณภาพอยู่ในระดับมากที่ สุดเช่ นเดี ยวกัน( ̅ =
4.99,S.D=0.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคุณภาพและด้านความเป็ นไปได้ของรู ปแบบสมรรถนะ
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กรายข้อโดยมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ การกาหนดสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงานและการกาหนดกลุ่ มของสมรรถนะ(KSA) ประกอบด้วย กลุ่ มความรู ้
(K:Knowledge) กลุ่ ม ทัก ษะ (S:Skill) และกลุ่ ม ทัศ นคติ (A:Attitudes)โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน ( ̅
=5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือการกาหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ( ̅ =4.91,S.D=0.30) สาหรับ
ผลการประเมิ นคุ ณภาพด้า นความเป็ นประโยชน์ พ บว่า มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด มี ท้ งั หมด 7รายการโดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน( ̅ =5.00,S.D=0.00) สาหรับรายการที่เหลืออีก 1 รายการคือ การกาหนดสมรรถนะ
ย่อยของแต่ละสมรรถนะหลักโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ̅=4.91,S.D=0.32)
สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ผลขององค์ประกอบของสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ด้าน
ความเป็ นประโยชน์( ̅ = 4.99,S.D=0.04) รองลงมาคือด้านความถูกต้อง( ̅ = 4.85,S.D=0.38) ด้าน
ความเป็ นไปได้ ( ̅ = 4.82,S.D=0.33)และด้านความเหมาะสม( ̅ =4.79,S.D=0.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 82 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมของ
สมรรถนะหลัก
รายการประเมิน

ด้านความ
ถูกต้อง
̅

แปลผล

̅

S.D

1 สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ มี 2 สมรรถนะย่อย
1.1. การบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
4.91 0.30 มากที่สุด
1.2 ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจ 4.91 0.30 มากที่สุด
พัฒนา ด้านวิชาการ
สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ
4.91 0.30 มากที่สุด
2 สมรรถนะจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
มี1 สมรรถนะย่อย
-จริ ยธรรมวิชาชีพ
สมรรถนะจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
3 สมรรถนะการสื่ อสาร มี 1 สมรรถนะย่อย
- ทักษะการสื่ อสาร
สมรรถนะการสื่ อสาร
4.สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
-การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
-การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
5 สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา มี1
สมรรถนะย่อย
-การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

ด้านความ
เหมาะสม

แปลผล

S.D

4.73 0.65 มากที่สุด
4.91 0.30 มากที่สุด
4.82 0.48 มากที่สุด

4.91 0.30

มากที่สุด

4.91 0.30

มากที่สุด

4.91 0.30

มากที่สุด 4.91 0.30

มากที่สุด

4.91 0.30
4.91 0.30

มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด
มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด

4.82 0.41 มากที่สุด
4.82 0.41 มากที่สุด
4.82 0.41 มากที่สุด

4.73 0.46 มากที่สุด
4.73 0.46 มากที่สุด
4.73 0.46 มากที่สุด

4.91 0.30 มากที่สุด
4.91 0.30 มากที่สุด
4.91 0.30 มากที่สุด 4.91 0.30 มากที่สุด
4.89 0.33 มากทีส่ ุ ด 4.81 0.42 มากทีส่ ุ ด

จากตาราง ผลการประเมินคุ ณภาพด้านความถูก ต้องของสมรรถนะหลัก ในภาพรวมมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅=4.89,S.D=0.33 ) และในภาพรวมด้านความเหมาะสมของสมรรถนะ
หลักมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่ นเดี ยวกัน ( ̅=4.81,S.D=0.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
คุณภาพด้านความถูกต้องด้านและด้านความเหมาะสมของสมรรถนะหลัก มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดทุกรายข้อ สาหรับผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องของสมรรถนะหลัก พบว่าสมรรถนะ
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การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษามี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากัน (̅=4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือสมรรถนะ
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (̅=4.82,S.D=0.41)
ด้านความถูกต้องของสมรรถนะย่อย พบว่าสมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด ซึ่ งสมรรถนะย่อ ย การบริ ก ารทางวิช าชี พ และชุ ม ชน ทัก ษะการบริ ห ารจัด การ/
การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ จริ ยธรรมวิชาชีพ ทักษะการสื่ อสารและการวิจยั ในชั้นเรี ยน/
การวิจ ยั ทางการศึก ษามี ค ่า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด เท่า กัน ( ̅=4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือ การสร้ า ง
บรรยากาศในการเรี ยนรู้และการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้( ̅=4.82,S.D=0.41)
ด้านความเหมาะสมของสมรรถนะหลัก พบว่าสมรรถนะจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยม
และสมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษามีความเหมาะสมมากที่สุดเท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ยคือ ( ̅=4.91
,S.D=0.30) รองลงมาคือสมรรถนะการพัฒนาวิชาชี พ ( ̅=4.82,S.D=0.48) สมรรถนะการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน( ̅=4.73,S.D=0.46) และสมรรถนะการสื่ อสาร( ̅= 4.73,S.D=0.47) ตามลาดับ
สาหรับด้านความเหมาะสมของสมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีทกั ษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ จริ ยธรรม
วิชาชีพ และการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (̅=4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และการอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้( ̅=4.82,S.D=0.41) ทักษะการสื่ อสาร(̅=4.73,S.D=0.47)การบริ การทางวิชาชีพ
และชุมชน( ̅=4.73,S.D=0.65) และการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (̅=4.64,S.D=0.51) ตามลาดับ
ตารางที่ 83 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของ
สมรรถนะหลัก
รายการประเมิน

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

การพิจารณารารายสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. การพัฒนาวิชาชีพ มี 2 สมรรถนะย่อย
4.73
1.1 การบริ การทางวิชาชีพและชุมชน
4.82
1.2 ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้าง
แรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ
4.78

แปลผล

S.D

ด้านความ
เป็ นประโยชน์
̅

S.D

แปลผล

0.47
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.82

0.30
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

4.78 0.30

มากที่สุด
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ตารางที่ 83 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของ
สมรรถนะหลัก(ต่อ)
รายการประเมิน
2. จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
มี1 สมรรถนะย่อย
-จริ ยธรรมวิชาชีพ
สมรรถนะจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
3 สมรรถนะการสื่ อสาร มี 1 สมรรถนะย่อย
- ทักษะการสื่ อสาร
สมรรถนะการสื่ อสาร
4. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน มี2 สมรรถนะ
ย่อย
4.1 การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
4.2 การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
5. การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
มี 1สมรรถนะย่อย
-การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทาง
การศึกษา
สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
ค่ าเฉลีย่ รวม

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

S.D

4.82
4.82

0.41
0.41

4.73
4.73

แปลผล

ด้านความ
เป็ นประโยชน์

แปลผล

̅

S.D

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.82

0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

0.47
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.73

0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.91

0.41
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.91

0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.87

0.36

มากที่สุด

4.87

0.41

มากที่สุด

4.91

0.30

มากที่สุด

4.91

0.30

มากที่สุด

4.91
4.82

0.30
0.40

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.91
4.82

0.30
0.30

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตาราง ผลการประเมินคุ ณภาพด้านความเป็ นไปได้ของสมรรถนะหลัก ในภาพรวมมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅=4.82,S.D=0.40) และในภาพรวมด้านความเป็ นประโยชน์มีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน( ̅=4.82,S.D=0.30 ) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพ
ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความเป็ นประโยชน์ ของสมรรถนะหลักมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ทุกรายการ สาหรับผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้ของสมรรถนะหลัก พบว่าสมรรถนะ
ที่ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ สมรรถนะการวิจ ัย เพื่ อ พัฒ นาการศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ ( ̅=4.91,S.D=0.30)
รองลงมาคือสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (̅=4.87,S.D=0.36) สมรรถนะจริ ยธรรม
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จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่ า นิ ย ม ( ̅ =4.82,S.D=0.41) สมรรถนะการพัฒ นาวิ ช าชี พ ( ̅ =
4.78,S.D=0.44)และสมรรถนะการสื่ อสาร (̅ =4.73,S.D=0.47) ตามลาดับ
ด้านความเป็ นไปได้ของสมรรถนะย่อย พบว่าสมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดทุกรายการ สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
และการวิ จ ัย ในชั้น เรี ย น/การวิ จ ัย ทางการศึ ก ษาโดยมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กัน ( ̅ =4.91,S.D=0.30)
รองลงมาคือ ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ จริ ยธรรมวิชาชีพ การ
สร้ า งบรรยากาศในการเรี ยนรู้ มีค่ าเฉลี่ ยเท่า กันโดยมี ค่า เฉลี่ ยเท่า กับ ( ̅ =4.82,S.D=0.41) สาหรั บ
การบริ การทางวิชาชี พและชุ มชน และทักษะการสื่ อสารมีค่าเฉลี่ ยเท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =
4.37,S.D=0.47)
ด้านความเป็ นประโยชน์ของสมรรถนะหลัก พบว่า สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ( ̅ =4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือสมรรถนะการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน( ̅ = 4.87,S.D=0.41) สมรรถนะจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยม ( ̅ =4.82,S.D=0.41)
สมรรถนะการพัฒนาวิชาชี พ ( ̅ =4.78,S.D=0.30) และสมรรถนะการสื่ อสาร( ̅ =4.73,S.D=0.41)
ตามลาดับ
ด้านความเป็ นประโยชน์ของสมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทาง
การศึกษา ( ̅ = 4.91,S.D=0.30) และการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ( ̅ =4.91,S.D=0.41)
รองลงมา คือทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ ( ̅ =4.91,S.D=0.30)
การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ยนรู้ จริ ยธรรมวิชาชี พ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่า กันโดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ ( ̅ =
4.82,S.D=0.41) การบริ การทางวิชาชีพและชุ มชน ( ̅ =4.73,S.D=0.30) และทักษะการสื่ อสาร( ̅ =
4.73,S.D=0.41) ตามลาดับ
สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะหลักตามกรอบมาตรฐานการประเมินทั้ง 4
ด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านความถูกต้อง ( ̅ =
4.89,S.D=0.33 ) รองลงมาคือความเป็ นประโยชน์ ( ̅ = 4.82,S.D=0.30 ) ด้านความเป็ นไปได้( ̅ =
4.82,S.D=0.40)และด้านความเหมาะสม ( ̅ = 4.81,S.D=0.42 ) ตามลาดับ
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ตารางที่ 84 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมของ
สมรรถนะประจาสายงาน
รายการประเมิน

ด้านความ
ถูกต้อง
̅

1 สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร
มี 3สมรรถนะย่อย
1.1 การพัฒนาหลักสู ตร
1.2 การออกแบบการเรี ยนรู้
1.3 การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร

4. สมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ มี 3
สมรรถนะย่อย
4.1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
4. 2 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
4.3 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการใช้แหล่งเรี ยนรู้
สมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
5 สมรรถนะการทางานเป็ นทีม มี 1สมรรถนะย่อย
-ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะ
กระบวนการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะการทางานเป็ นทีม

̅

S.D

แปลผล

S.D

4.82
4.82
4.64

0.60 มากที่สุด
0.41 มากที่สุด
0.67 มากที่สุด

4.73 0.65 มากที่สุด
4.82 0.41 มากที่สุด
4.64 0.51 มากที่สุด

4.76

0.56

มากที่สุด

4.73

มากที่สุด

4.82 0.41

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.82

0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

4.91 0.30
4.91 0.30

มากที่สุด
มากที่สุด

2.สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี 2 สมรรถนะย่อย
2.1 การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิค 4.82 0.41
การสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
4.82 0.41
สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
4.82 0.41
3. สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน มี 1 สมรรถนะย่อย
-การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน

แปลผล

ด้านความ
เหมาะสม

4.91 0.30
4.91 0.30

4.91

0.30 มากที่สุด

4.64

0.52 มากที่สุด

0.51 มากที่สุด

4.55 0.69 มากที่สุด
4.91 0.30 มากที่สุด

4.27 0.47 มาก
4.91 0.30 มากที่สุด

4.79

0.43

มากที่สุด

4.61

0.43 มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

4.91 0.30

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

4.91

0.30

มากที่สุด

สมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม

4.70

0.58

มากที่สุด

4.70

0.44

มากที่สุด

ค่ าเฉลีย่ รวม

4.79

0.45 มากที่สุด

4.73

0.43

มากที่สุด
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จากตาราง ผลการประเมินคุ ณภาพด้านความถู กต้องของสมรรถนะประจาสายงานใน
ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.79,S.D=0.45) และในภาพรวมด้านความเหมาะสม
ของสมรรถนะประจาสายงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน( ̅ = 4.73,S.D=0.43 ) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคุณภาพด้านความถูกต้อง และด้านความเหมาะสมของสมรรถนะประจา
สายงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ สาหรับผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้อง
ของสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่ า สมรรถนะการท างานเป็ นที ม มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด( ̅ =
5.00,S.D=0.00) รอง ลงมาคือสมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน( ̅ = 4.91,S.D=0.30) สมรรถนะการจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ( ̅ = 4.82,S.D=0.41) สมรรถนะการใช้ข้อ มู ล สารสนเทศ เทคโนโลยีแ ละ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ( ̅ = 4.79,S.D=0.43) สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร(
̅ = 4.76,S.D=0.56) และสมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม (̅ = 4.70,S.D=0.58) ตามลาดับ
ด้านความถูกต้องของสมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด โดยมี ส มรรถนะย่ อ ย การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นเรี ย นร่ ว มกัน กับ เพื่ อ นและทัก ษะ
กระบวนการทางานเป็ นทีมมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( ̅ = 5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรี ยน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมการเรี ย นรู ้ และการใช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน ( ̅ = 4.91,S.D=0.30) ส าหรั บ
สมรรถนะย่อยการออกแบบการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่
มีประสิ ทธิ ภาพการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน และ ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ ( ̅ = 4.82,S.D=0.41) รองลงมาคื อ การพัฒนาหลัก สู ตร( ̅ = 4.82,S.D=0.60)
ความรู ้ ถึงความตระหนักต่อโลก และความตระหนักรู ้ ถึงสภาพแวดล้อม( ̅ = 4.64,S.D=0.51)การรู้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยน( ̅ = 4.64,S.D=0.67) ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21( ̅ = 4.64,S.D=0.81)
ทักษะ และทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการสนเทศและการสื่ อสาร( ̅ = 4.55,S.D=0.69)
ตามลาดับ
ด้านความเหมาะสมของสมรรถนะย่อย พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด สมรรถนะ
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้และ
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีม
และทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน( ̅ = 4.91,S.D=0.30) ซึ่ งมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การออก แบบการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้วย
เทคนิ ค การสอนที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ การจัด กระบวนการเรี ยนการสอนมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น (̅
=4.82,S.D=0.41) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด การพัฒนาหลักสู ตร( ̅ = 4.73,S.D=0.65) มี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรู้ รูปแบบ
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การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน ( ̅ = 4.64,S.D=0.51)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลก
และความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม ( ̅ =4.55,S.D=052) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
และทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ(̅=4.27,S.D=0.47) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ตามลาดับ
ตารางที่ 85 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของ
สมรรถนะประจาสายงาน
รายการประเมิน
สมรรถนะประจาสายงาน
1 การออกแบบหลักสู ตร มี3สมรรถนะย่อย
1.1การพัฒนาหลักสู ตร
1.2 การออกแบบการเรี ยนรู้
1.3 การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2. การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มี 2 สมรรถนะย่อย
2.1 การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สมรรถนะการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3. การประเมินผูเ้ รี ยน มี 1สมรรถนะย่อย
-การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน
4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ มี3
สมรรถนะย่อย
4.1 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
4.2 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
4.3 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการ
ใช้แหล่งเรี ยนรู้
สมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

S.D

5.00
4.73
4.64

0.00
0.47
0.51

4.73

แปลผล

ด้านความ
เป็ นประโยชน์

แปลผล

̅

S.D

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.73
4.73

0.41
0.47
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.47

มากที่สุด

4.91

0.30

มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

4.96

0.15

มากที่สุด

4.91
4.91

0.30
0.30

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.82

0.41
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

4.91

0.30

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.73

0.47

มากที่สุด

5.00
4.82

0.00
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.82

0.41
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 85แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของ
สมรรถนะประจาสายงาน(ต่อ)
รายการประเมิน
5. การทางานเป็ นทีมมี 1สมรรถนะย่อย
-ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและ
ทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะการทางานเป็ นทีม
6. สังคมและวัฒนธรรม มี 3 สมรรถนะย่อย
6.1 ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลกและความ
ตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม
6.2 ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม
ค่ าเฉลีย่ รวม

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

S.D

4.91
4.91

0.30
0.30

4.64

แปลผล

ด้านความ
เป็ นประโยชน์

แปลผล

̅

S.D

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

0.51

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.55
4.91
4.70

0.52
0.30
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.64
5.00
4.76

0.51
0.00
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

0.35

มากที่สุด

4.89

0.29

มากที่สุด

จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้ของสมรรถนะประจาสายงานใน
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด( ̅ =4.82,S.D=0.35 )และในภาพรวมด้านความเป็ นประโยชน์
ของสมรรถนะประจาสายงานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ( ̅ =4.89,S.D=0.29 ) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของสมรรถนะ
ประจาสายงานมี คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ สาหรับผลการประเมินคุณภาพด้านความ
เป็ นไปได้ข องสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่ า สมรรถนะการท างานเป็ นที ม และสมรรถนะ
การประเมิ นผูเ้ รี ยนมี ค่า เฉลี่ ยสู ง สุ ดเท่า กันโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ = 4.91,S.D=0.30) รองลงมาคื อ
สมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้( ̅ =
4.82,S.D=0.31) สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร(̅ =4.80,S.D=0.33) สมรรถนะการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้( ̅ = 4.78,S.D=0.44) และสมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม( ̅ = 4.70,S.D=0.44) ตามลาดับ
ด้านความเป็ นไปได้ของสมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะย่อยมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกสมรรถนะย่อย สมรรถนะย่อยที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือการพัฒนาหลักสู ตรและการพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากัน(̅ = 5.00,S.D=0.00) รองลงมา
คื อ การวัด และประเมิ นผลในชั้นเรี ย น การส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นเรี ย นร่ ว มกัน กับ เพื่ อ นและทัก ษะ
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กระบวนการท างานเป็ นที ม และทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน ( ̅ =4.91,S.D=0.30)
ส าหรั บ ทัก ษะด้า นคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ (̅
=4.82,S.D=0.31)การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (̅ =4.82,S.D=0.41) การออกแบบการเรี ยนรู้ การส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
( ̅ =4.73,S.D=0.47) การรู้ รู ป แบบการเรี ยนรู้ ข องผู้เ รี ยน ทัก ษะทางนวัต กรรม และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และความรู ้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู ้ถึงสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.64,S.D=0.51) และความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม( ̅
=4.55,S.D=0.52) ตามลาดับ
ด้านความเป็ นประโยชน์ของสมรรถนะประจาสายงาน พบว่าสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือสมรรถนะการทางานเป็ นทีม โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ( ̅= 5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือสมรรถนะ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ( ̅ =4.96,S.D=0.15) สมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ( ̅ =4.82,S.D=0.39) สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน( ̅
=4.82,S.D=0.41) สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร( ̅ =4.77,S.D=0.45) และสมรรถนะสังคมและ
วัฒนธรรม( ̅ =4.76,S.D=0.34) ตามลาดับ
ด้า นความเป็ นประโยชน์ ข องสมรรถนะย่ อ ยของสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่ า
สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับ
เพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีม และทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากันโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิ ค
การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅=4.91, S.D=0.30) การพัฒนาหลักสู ตร การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน และ
การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ(̅
=4.82,S.D=0.41)การออกแบบการเรี ยนรู้ การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนทักษะทางนวัตกรรม และ
การเป็ นผูป้ ระกอบ การมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =4.73,S.D=0.47) ความรู ้ ถึงความตระหนักต่อโลกและ
ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมและ ความรู ้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅
=4.64,S.D=0.51)
สรุ ป ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของสมรรถนะประจ าสายงานตามกรอบมาตรฐาน
การประเมินทั้ง 4 ด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือด้าน
ความเป็ นประโยชน์ ( ̅=4.89,S.D=0.29 ) รองลงมาคือด้านความเป็ นไปได้ ( ̅=4.82,S.D=0.35 )
ด้านความถูกต้อง ( ̅ =4.79,S.D=0.45) และด้านความเหมาะสม( ̅ =4.73,S.D=0.43 ) ตามลาดับ
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ตารางที่ 86 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
รายการประเมิน
1สามารถนาไปประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิการ
สอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จริ งและ
สามารถนาไปใช้รวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
2. รวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรี ยน การสอนเพื่อจัดทาฐานข้อมูลและเป็ น
กรอบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยน
การสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3. ครู สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยน
การสอนตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ที่พฒั นาขึ้นไป พัฒนาปรับปรุ งการสอน
4. ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูป้ กครอง
สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะที่
พัฒนาขึ้นไปเสนอแนะหรื อวางแผนในการ
พัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
5.สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้เป็ น
เครื่ องมือประกอบการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ค่ าเฉลีย่ รวม
4. ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูป้ กครอง
สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะที่
พัฒนาขึ้นไปเสนอแนะหรื อวางแผนในการ
พัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล

ด้านความเป็ นไป
ได้
S.D
̅

แปลผล

ด้านความ
เป็นประโยชน์
S.D
̅

4.82

0.41

มากที่สุด

4.91

4.91

0.30

มากที่สุด

4.91

0.30

มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

4.55

0.52

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.73

0.47

มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

4.77

0.42

มากที่สุด

4.82

0.39

มากที่สุด

4.55

0.52

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

0.30

แปลผล

มากที่สุด
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ตารางที่ 86 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้และด้านความเป็ นประโยชน์ของ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
รายการประเมิน
5.สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้เป็ น
เครื่ อ งมื อ ประกอบการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
จัดการเรี ยน
การสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ค่ าเฉลีย่ รวม

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅

S.D

4.73

0.47

4.77

0.42

แปลผล

ด้านความ
เป็ นประโยชน์

แปลผล

̅

S.D

มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

มากที่สุด

4.82

0.39

มากที่สุด

จากตาราง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้า นความเป็ นไปได้ข องสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( ̅ =4.77,S.D=0.42) และในภาพรวมด้า นความเป็ นประโยชน์ มี คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
เช่ นเดียวกัน( ̅ =4.82,S.D=0.39 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคุ ณภาพด้านความเป็ นไปได้ และ
ด้านความเป็ นประโยชน์ ของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ มี คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดทุ ก
รายการ สาหรับผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็ นไปได้ของของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล พบว่า ด้า นความสามารถรวบรวมข้อ มูล หรื อ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและ
เป็ นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
( ̅ =4.91,S.D=0.30) รองลงมาคื อสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ ส มรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
สามารถนาไปประเมินสมรรถนะการปฏิ บตั ิ การสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จริ งและ
สามารถนาไปใช้รวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนและในด้าน
ของครู ส ามารถน าข้อ มู ล ด้า นการจัด การเรี ย นการสอนตามสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะที่
พัฒ นาขึ้ น ไป พัฒ นาปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ย นการสอนของตนเองโดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน ( ̅ =
4.82,S.D=0.41) รองลงมาคือสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นสามารถ
นาไปใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
( ̅ = 4.73,S.D=0.47) และด้า นผู้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง เช่ น ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์
ผูป้ กครอง สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนรู้ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่พฒั นาขึ้น
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ไปเสนอแนะหรื อวางแผนในการ พัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ̅ = 4.55,S.D=0.52) ตามลาดับ
ด้า นความเป็ นประโยชน์ พบว่า ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้า นสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิการสอนของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จริ ง และด้านความสามารถรวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นการสอนเพื่ อจัดท าฐานข้อมู ลและเป็ นกรอบใน
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากันคือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือด้านของครู สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนรู้
ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่พฒั นาขึ้นไปพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองและ
ด้านสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้ นสามารถนาไปใช้เป็ นเครื่ องมื อ
ประกอบการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
( ̅ = 4.82,S.D=0.41) สาหรับด้านของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องเช่ น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์
ผูป้ กครอง สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนรู้ตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่พฒั นาขึ้น
ไปเสนอแนะหรื อวางแผนในการ พัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ̅ = 4.82,S.D=0.41) ตามลาดับ
ตารางที่ 87 แสดงผลการประเมินประสิ ทธิ ผลด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมของ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
รายการประเมิน
1สามารถนาไปประเมินสมรรถนะการปฏิ บตั ิการ
สอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จริ งและ
สามารถนาไปใช้รวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องการจัดการเรี ยนการสอน
2. รวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยน การสอนเพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลและเป็ นกรอบในการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

ด้านความ
ถูกต้อง

แปลผล

ด้านความ
เหมาะสม
̅

แปลผล

̅

S.D

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด

4.82

0.41

มากที่สุด

S.D

413
ตารางที่ 87 แสดงผลการประเมินประสิ ทธิผลด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมของ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล(ต่อ)
รายการประเมิน
3. ครู สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยน
การสอนตามสมรรถนะและตั ว บ่ งชี้
สมรรถนะที่ พฒั นาขึ้ นไป พัฒนาปรั บปรุ ง
การจัดการเรี ยน
การสอนของตนเอง
4. ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผูป้ กครอง
สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ที่พฒั นาขึ้นไปเสนอแนะหรื อวางแผนใน
การ พัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
5.สมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการ
จัดการเรี ย นการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้ นสามารถ
นาไปใช้เป็ นเครื่ องมือประกอบการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ค่ าเฉลีย่ รวม

ด้านความ
ถูกต้อง
̅

S.D

5.00

0.00

4.82

แปลผล

ด้านความ
เหมาะสม

แปลผล

̅

S.D

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

0.41

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.89

0.46

มากทีส่ ุ ด

4.92

0.08

มากทีส่ ุ ด

จากตาราง ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลด้า นความถู ก ต้อ งของสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ในภาพรวมมี คุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด ( ̅ = 4.89,S.D=0.46)และในภาพรวมด้า นความเหมาะสมมี คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
เช่ นเดียวกัน ( ̅ = 4.92,S.D=0.08 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าด้านความถูกต้องและด้านความ
เหมาะสมของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกรายการ สาหรับผลการประเมินด้านความถูกต้อง พบว่ามี 4รายการที่
มีผลการประเมินสู งสุ ดเท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =5.00,S.D=0.00 ) คือสามารถนาไปประเมิน
สมรรถนะการปฏิบตั ิการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จริ งและสามารถนาไปใช้รวบรวม
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ข้อมูล หรื อสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดการเรี ยนการสอน สามารถนาข้อมูลด้านการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ ส มรรถนะที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นไปพัฒนาปรั บปรุ งการจัดการเรี ย นรู้ ของ
ตนเอง และสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นสามารถนาไปใช้เป็ น
เครื่ องมือประกอบการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สาหรับด้าน
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ การรวบรวมข้อ มู ล หรื อ สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัด การเรี ย น รู้ เพื่ อจัดท าฐานข้อมูล และเป็ นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ( ̅ = 4.64,S.D=0.51) สาหรับผลการประเมินด้านความ
เหมาะสม พบว่ามี 5 รายการที่มีผลการประเมินสู งสุ ดเท่ากันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅=5.00,S.D=0.00 )
คือสามารถนาไปประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้จริ งและ
สามารถนาไปใช้รวบรวมข้อมูลหรื อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้ สามารถนาข้อมูลด้าน
การจัดการเรี ยนรู้ ตามสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ ส มรรถนะที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นไปพัฒนาปรั บปรุ ง การจัดการ
เรี ยนรู้ของตนเอง สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้
เป็ นเครื่ องมือประกอบการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
และ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์ ผูป้ กครอง สามารถนาข้อมูลด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนตามสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่พฒั นาขึ้นไปเสนอแนะหรื อวางแผน
ในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
ต่ า สุ ดคือ การรวบรวมข้อมูล หรื อสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้องกับ สมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการ
จัดการเรี ยน รู้ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลและเป็ นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ( ̅ = 4.82,S.D=0.41)
สรุ ปผลการประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า ทั้ง 4 ด้านมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
ด้านความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.92,S.D=0.08) รองลงมาคือด้านความถูกต้อง ( ̅ =
4.89,S.D=0.46) ด้า นความเป็ นประโยชน์ ( ̅ = 4.82,S.D=0.39)และด้า นความเป็ นไปได้ ( ̅ =
4.77,S.D=0.42) ตามลาดับ
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ตารางที่ 88 แสดงผลการประเมินประสิ ทธิผลของตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้
A.1.1
A.1.2
A.13
A2.1
A.2.2
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D2.1
D2.2
D2.3
D2.4
E1.1
E1.2
E1.3
E1.4
F1.1
F1.2
F1.3
F1.4
F1.5
F1.6
F2.1
F2.2
F2.3
F2.4

(A)
(S)
(A)
(S)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(A)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(A)
(K)
(S)
(S)
(S)

ด้านความ
ถูกต้อง
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.55
0.52

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เหมาะสม
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.91
0.30
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.52

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅
S.D
4.91
0.30
4.82
0.41
5.00
0.00
5.00
0.00
4.73
0.47
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.64
0.51
4.82
0.41
4.55
0.52
4.82
0.41
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.82
0.41
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.46
0.51
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.82
0.41

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นประโยชน์
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.30
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.52

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 88 แสดงผลการประเมินประสิ ทธิผลของตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้
F2.5 (S)
F2.6 (S)
F2.7 (S)
F3.1 (S)
F3.2 (K)
F3.3 (S)
F3.4 (S)
F3.5 (S)
G1.1 (S)
G1.2 (S)
G1.3 (S)
G1.4 (S)
G1.5 (S)
G1.6 (S)
G1.7 (S)
G1.8 (S)
G2.1 (S)
G2.2 (K)
G2.3 (S)
G2.4 (S)
G2.5 (S)
G2.6 (S)
G2.7 (S)
G2.8 (S)
G2.9 (S)
G2.10 (S)
G2.11 (S)
G2.12 (S)
G2.13 (S)
G2.14 (S)
G2.15 (S)
G2.16 (S)
G2.17 (S)
G2.18 (S)
G2.19 (S)
G2.20 (S)
H1.1 (S)
H1.2 (S)
H1.3 (S)
H1.4 (S)

ด้านความ
ถูกต้อง
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.55
0.52
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.64
0.51
5.00
0.00
4.64
0.51
4.73
0.47
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เหมาะสม
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.82
0.41
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.55
0.52
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.27
0.79
4.73
0.47
4.64
0.51
4.91
0.32
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.45
0.82
4.73
0.47
4.46
0.51
4.91
0.32
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นประโยชน์
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 88 แสดงผลการประเมินประสิ ทธิผลของตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้(ต่อ)
ตัวบ่งชี้
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
l1.1
l1.2
l1.3
l1.4
l1.5
l1.6
l1.7
l1.8
l1.9
l1.10
l1.11
l 2.1
l 2.2
l 2.3
l 2.4
l 2.5
l 3.1
l 3.2
l 3.3
l 3.4
l 3.5
J1.1
J1.2
J1.3
J1.4
J1.5
J1.6
J1.7
J18
J1.9
J1.10
J1.11
J1.12
K1.1
K1.2
K1.3

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(K)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(A)
(A)
(S)
(S)
(S)
(A)
(K)
(S)
(S)

ด้านความ
ถูกต้อง
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.73
0.47
4.64
0.51
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.47
4.73
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
4.55
0.52
0.00
5.00
4.55
0.52
0.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.47
4.73
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เหมาะสม
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.73
0.47
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นประโยชน์
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 88 แสดงผลการประเมินประสิ ทธิผลของตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้(ต่อ)
ตัวบ่งชี้
K1.4 (S)
K1.5 (A)
K1.6 (S)
K1.7 (A)
K2.1 (K)
K2.2 (S)
K2.3 (S)
K2.4 (A)
K3.1 (K)
K3.2 (A)
K3.3 (S)
K3.4 (A)
K3.5 (S)
K3.6 (S)
K3.7 (K)
K3.8 (S)
K3.9 (A)
K3.10 (S)
K3.11 (S)
K3.12 (S)
K3.13 (S)
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

ด้านความ
ถูกต้อง
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.82
0.41
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.73
0.47
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.97
0.04

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เหมาะสม
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.98
0.02

ด้านความ
เป็ นไปได้
̅
S.D
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 4.73
0.47
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 4.73
0.47
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 5.00
0.00
มากที่สุด 4.97
0.05
̅ =4.98,S.D=0.03
แปลผล

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความ
เป็ นประโยชน์
̅
S.D
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลใน
ภาพรวมมีประสิ ทธิ ผลอยู่ในระดับมากที่ สุด ( ̅=4.98,S.=0.03) และทั้ง4 ด้านมีประสิ ทธิ ผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือด้านการเป็ นประโยชน์(Utility standard) โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅=5.00,S.D 0.00) และตัวบ่งชี้ ท้ งั 143 ตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ รอง
ลงมาคือด้านความเหมาะสม (Propriety standard) มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅=4.98,S.D=0.02) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ มีประสิ ทธิ ผลอยู่ในระดับมากที่สุดจานวน142 ตัวบ่งชี้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ด คือ 4.27-5.00 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง0.00-0.79 สาหรับตัว
บ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก คือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้ดว้ ยจิตทั้ง 5(Five
Minds for the Future) (S)โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅=4.27,S.D=0.79) ด้านความถูกต้อง (Accuracy standard)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅=4.97,S.D=0.04) ตัวบ่งชี้ มีประสิ ทธิ ผลอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้ โดยมีค่า
เฉลี่ ย ต่า สุ ดถึ ง สู ง สุ ด คือ 4.55-5.00โดยมี ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ร ะหว่า ง 0.00-0.41 และ
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ด้า นความเป็ นไปได้ (Feasibility standard) มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅=4.97,S.D=0.05) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ มีประสิ ทธิ ผลอยู่ในระดับมากที่ สุดจานวน140 ตัวบ่งชี้ โดยมี ค่าเฉลี่ ย
ต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.45-5.00 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.00-0.82 สาหรับตัวบ่งชี้ ที่
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากมีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ เลือกใช้เทคนิค วิธีการและกลยุท ธ์ในการ
ส่ งเสริ มทักษะการสะท้อนคิด(Reflective Thinking) ตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยน(S) ( ̅
=4.46,S.D=0.51) ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนเพื่ อ น ามาเป็ นพื้ น ฐานในการพัฒ นาหลัก สู ต ร(A) ( ̅
=4.45,S.D =0.51) และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้คิดด้วยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the
Future) (S) ( ̅ =4.45,S.D=0.82)
ผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตารางที่ 89 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของครู กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินตนเอง
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
1.1 21 – 25 ปี
2.2 26 – 30 ปี
2.3 31 – 35 ปี
2.4 36– 40 ปี
2.5 41 –45 ปี
2.6 46 – 50 ปี
2.7 มากกว่า 51 ปี
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด
3.1 ปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาโท
3.3 ปริ ญญาเอก
4.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
4.2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

จาวน

ร้ อยละ

12
18

40
60

0
2
5
4
5
0
14

0.00
6.67
16.67
13.33
16.67
0.00
46.66

14
16
0

46.67
53.33
0.00

6
6

20.00
20.00
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ตารางที่ 89 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของครู กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินตนเอง(ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป

จาวน

ร้ อยละ

4.กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
4.3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
4.4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
4.5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
4.7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4
5
2
3
2
2

13.33
16.67
6.67
10.00

5.ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน
5.1 1-5 ปี
5.2 6 – 10 ปี
5.3 11 – 15 ปี
5.4 16 – 20 ปี
5.5 21-25 ปี
5.6 26 ปี ขึ้นไป

0
6
5
2
3
14

0.00
20.00
16.67
6.67
10.00
46.67

6.67
6.67

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 18 คนคิดเป็ นร้อยละ 60.00
เป็ นเพศชาย จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 เมื่อจาแนกตามอายุพบว่ามีอายุมากกว่า51ปี ขึ้นไปมี
มากที่สุดจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ46.66 รองลงมาคือช่ วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี และช่ วงอายุ
ระหว่าง 41 –45 ปี จานวนอย่างละ5 คน คิดเป็ นร้อยละ33.34 ช่วงอายุระหว่าง 36– 40 ปี จานวน4 คนคิด
เป็ นร้อยละ13.33และช่วงอายุระหว่าง26 – 30 ปี จานวน2คนคิดเป็ นร้อยละ6.67 เมื่อพิจารณาจาแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาโทจานวน16 คน คิดเป็ นร้อยละ53.33 และ
ปริ ญญาตรี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.67 และเมื่อจาแนกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ปฏิบตั ิการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ อย่าง
ละ6 คนรวมจานวน12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศจานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ16.66 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย จานวน 4 คนคิดเป็ นร้อยละ13.33 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจานวน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ10.00 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
ศิ ล ปะ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยีอย่างละ 2 คนรวมจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.01 สาหรับประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิการสอนส่ วนใหญ่มี ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการสอน26 ปี ขึ้นไป จานวน 14 คนคิดเป็ นร้อย
ละ 46.67 รองลงมาตามลาดับคือ6 – 10 ปี จานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ20.00 ประสบการณ์ในการ
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ปฏิบตั ิการสอน 11-15 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ16.67 21-25 ปี จานวน3 คนคิดเป็ นร้อยละ10.00
และ 16 – 20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ6.67
ตารางที่ 90 แสดงผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสาร
สมรรถนะที่ 4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
สมรรถนะที่ 5 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาสายงาน
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสูตร
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผลผูเ้ รี ยน
สมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการ
พัฒนา นวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะประจาสายงาน
ค่ าเฉลีย่ ของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

X

S.D

แปลผล

อันดับที่

4.02
4.55
3.86
4.43
3.89
4.15

0.66
0.58
0.64
0.61
0.63
0.62

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
5
2
4

4.22
4.14
4.31

0.66
0.65
0.54

มาก
มาก
มาก

2
6
1

4.20

0.58

มาก

4

4.29
4.20
4.23
4.19

0.63
0.63
0.62
0.62

มาก
มาก

3
5
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =4.19, S.D.=0.62) และเมื่อพิจารณาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาสายงาน พบว่า ในภาพรวมของสมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ ( ̅ =4.15, S.D.=0.62) โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 3.86 ถึง 4.55 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.58 ถึง 0.66 สมรรถนะที่ครู มีสูงสุ ดคือสมรรถนะด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ
และค่านิยมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.55,S.D= 0.58 ) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือสมรรถนะ
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ( ̅ = 4.43,S.D= 0.61) ) สมรรถนะการพัฒนาวิชาชี พ ( ̅ = 4.03,S.D=
0.66) สมรรถนะ การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา ( ̅ =3.89, S.D= 0.63) และ สมรรถนะการสื่ อสาร ( ̅
=3.86, S.D= 0.64) อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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สาหรับผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะประจาสายงาน พบว่า ในภาพรวมสมรรถนะทั้ง 6
สมรรถนะ อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ( ̅ =4.23 ,S.D= 0.62 ) โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 4.14
ถึง 4.31 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.54 ถึง 0.66 และพบว่าครู มีสมรรถนะทั้ง 6
สมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกสมรรถนะ สมรรถนะที่ครู มีสูงสุ ด คือสมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน
( ̅ =4.55 ,S.D= 0.58 ) รองลงมาคือสมรรถนะการทางานเป็ นทีม ( ̅ =4.29, S.D= 0.63) สมรรถนะ
การออกแบบหลักสู ตร ( ̅ =4.22, S.D= 0.66) สมรรถนะ การใช้ขอ้ มูล สารสนเทศ เทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ( ̅ =4.20 ,S.D= 0.58) สมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม
( ̅ =4.20 ,S.D= 0.63) และสมรรถนะ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้( ̅ =4.14 ,S.D= 0.65) ตามลาดับ
ตารางที่ 91 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ที่
comn1
comn2
Proet
Commu
Clasb
Fact
Educa
Curri
Design
Learn
Effect
Learnpro
Clasbas
Comput
Innovat1
Innovat2
Enjan
Global
Cross
Century

สมรรถนะย่อย

S.D

แปลผล

อันดับที่

การบริ การทางวิชาชีพและ
ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการ
จริ ยธรรมวิชาชีพ
ทักษะการสื่ อสาร
การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
การวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั ทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสู ตร
การออกแบบการเรี ยนรู้
การรู้รูปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
การส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยน
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้และการใช้แหล่งเรี ยนรู้
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน เรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการ
ทางานเป็ นทีม
ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม

X

3.95 0.60
4.09 0.72
4.55 0.58
3.86 0.64
4.44 0.66
4.42 0.59
3.89 0.63
4.22 0.62
4.20 0.43
4.19 0.57

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

18
15
1
20
2
3
19
9
11
12

4.19

0.62

มาก

4.09
4.31
4.31
4.05
4.24

0.67
0.54
0.47
0.66
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.28

0.63

มาก

4.08

0.64

มาก

7
16

ความรู ้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ค่ าเฉลีย่

4.22 0.63
4.29 0.63
4.19 0.58

มาก
มาก

10
6

13
14
5
4
17
8

มาก
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จากตาราง ผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะย่อยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ =4.19, S.D.=0.58) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายสมรรถนะย่อย พบว่า ครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ถึงมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดถึงสู งสุ ดคือ 3.86 ถึง 4.55 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง
0.43 ถึง 0.67 สมรรถนะย่อยที่ครู มีการปฏิบตั ิมากที่สุด 3 อันดับคือ ด้านจริ ยธรรมวิชาชีพ ( ̅ =4.55,
S.D.=0.58) อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
รองลงมาคื อการสร้ างบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ( ̅ =4.44,
S.D.=0.66) และการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ( ̅ =4.42, S.D.=0.59) อยูใ่ นระดับมาก สาหรับ
สมรรถนะที่ครู มีการปฏิบตั ิต่าที่สุดคือทักษะการสื่ อสาร (̅ =3.86, S.D.=0.64) อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 92 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่ อย
1. การพัฒนา
1.การบริ การ
วิชาชีพ (Career ทางวิชาชีพและ
Development) ชุมชน
(Professional
and Community
Service)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

1.1 เป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้คา
ปรึ กษา แนะนา (Coaching and Mentoring)
ทางวิชาชีพได้ (A)
1.2สนับ สนุ น ทางวิ ช าชี พ แก่ ชุ ม ชนทั้ง ใน
ด้านการ ให้การศึ กษา การมีส่วนร่ วม การ
แบ่งปั นสิ่ ง ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศรวมทั้งการบูร
ณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่ การ
ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน (S)
1.3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
ใน กระบวนการเรี ยนรู ้แบบชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ วิชาชีพ (PLC) (A)
ค่าเฉลี่ย
2.ทักษะการ
2.1 ค้นคว้าหาความรู ้ ติดตามองค์ความรู ้
บริ หารจัดการ/ ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพและแสวงหา
การสร้าง
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
แรงจูงใจพัฒนา หลากหลาย (S)
ด้านวิชาการ
2.2 สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการใน
(Management การ พัฒนาตนเองและเพื่อนครู (A)
Skills/Academi
c Motivation)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาวิชาชีพ

̅

S.D

แปลผล

4.00

0.46

มาก

3.90

0.71

มาก

3.97

0.62

มาก

3.95 0.60

มาก

4.07

0.83

มาก

4.10

0.61

มาก

4.09 0.72
4.02 0.66

มาก
มาก
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จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.02 S.D=0.66) ซึ่ งสมรรถนะพัฒนาวิชาชี พ ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย
จานวน 2 สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 5 ตัวบ่งชี้ โดยสมรรถนะย่อยที่ 1การบริ การทาง
วิชาชี พ และชุ มชนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.95,S.D =0.60) ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีผล
การประเมิ นอยู่ในระดับ มากทุ ก ตัวบ่ง ชี้ ซึ่ ง ตัวบ่ง ชี้ ด้านการเป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้
คาปรึ กษา แนะนา ทางวิชาชีพได้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ̅ =4.00,S.D =0.46) รองลงมา
คื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ใ นการจัด การเรี ย นการสอนกับ เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้วิชาชี พ และการสนับสนุ นทางวิชาชี พแก่ชุมชนทั้งใน
ด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่ วม การแบ่งปั นสิ่ งปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวม
ทักษะหลากหลากหลายสู่ การปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยน ( ̅ =-3.90,S.D =0.71) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2
ทักษะการบริ หารจัดการ/การสร้ า งแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการมี ผ ลการประเมิ นอยู่ในระดับ มาก
เช่ นเดียวกันโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =3.95,S.D =0.60) สาหรับผลการประเมินตัวบ่งชี้ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการใน
การพัฒนาตนเองและเพื่อนครู (A) ( ̅ =4.10,S.D =0.61) รองลงมาคือการค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม
องค์ความรู ้ใหม่ๆทางวิชาการ และวิชาชีพและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
( ̅ = 4.07,S.D =0.83)
ตารางที่ 93 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะจริ ยธรรมจรรยาบรรณและค่านิยม
สมรรถนะหลัก
2.จริ ยธรรม
จรรยาบรรณ
และค่านิยม
(Teacher’s
ethics and
values)

สมรรถนะย่ อย
จริ ยธรรม
วิชาชีพ
(Professional
Ethics)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.มุ่งมัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์เข้มแข็ง
ใน จรรยาบรรณและค่านิยมที่ดีงาม (A)
2. ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ค่านิ ยม มีจิตสานึ กและวิญญาณแห่ งความเป็ น
ครู และเป็ นแบบอย่ างที่ ดี กั บเพื่ อนครู
(A)
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่
ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึกที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม (A)
4. มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มี
ความรับผิดชอบและประหยัดอดออม
(A)

̅ S.D
4.5 0.50
7

แปลผล
มากที่สุด

4.6 0.48
7

มากที่สุด

4.5 0.63
0

มากที่สุด

4.7 0.53
0

มากที่สุด
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ตารางที่ 93 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะจริ ยธรรมจรรยาบรรณและค่านิยม (ต่อ)
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
5.ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามสิ ทธิและ
หน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็ นชาติ
ไทย (A)
6. มีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่และ
ผูบ้ งั คับบัญชา(A)
7.ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ศาสนาที่ตน เองนับถือและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม (A)
8.มีความเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ (A)
9.มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมและเข้า
ร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพครู
(A)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม

S.D
̅
4.57 0.57

แปลผล
มากที่สุด

4.53 0.73

มากที่สุด

4.63 0.56

มากที่สุด

4.77 0.43

มากที่สุด

4.53 0.57

มากที่สุด

4.55
4.55

มากที่สุด
มากที่สุด

0.58
0.58

จากตาราง พบว่ า ครู ผู้ส อนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ส มรรถนะด้า นจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณและค่ า นิ ย มอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( ̅ =4.55,S.D =0.58) ซึ่ งสมรรถนะจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณและค่านิ ยม ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยจานวน 1 สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
จานวน 9 ตัว บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุด ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือมีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ (A) ( ̅ =4.77,S.D =0.43) รองลงมา
คือ มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบและประหยัดอดออม(A) ( ̅ =4.70,S.D
=0.53) ปฏิบตั ิตน ตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู และค่านิ ยม มีจิตสานึ กและวิญญาณแห่ งความเป็ นครู
และเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั เพื่อนครู (A) (̅=4.67,S.D =0.48) ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา
ที่ตนเองนับถือและ นามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม (A) ( ̅=4.63,S.D =0.56)
มุ่งมัน่ เสี ยสละ มี ความเมตตาต่อผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์ เข้มแข็งใน จรรยาบรรณ
และค่านิ ยมที่ดีงาม (A) ( ̅ = 4.57,S.D =0.50) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามสิ ทธิ และหน้าที่ของ
การเป็ นพลเมืองที่ดีของ ชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิ ดชู ความเป็ นชาติไทย (A) ( ̅ =
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4.57,S.D =0.57) มีส่วนร่ วม ในการจัดกิจกรรมและเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรวิชาชี พครู (A)
( ̅ = 4.53,S.D =0.57) มีสัมมา คารวะต่อผูใ้ หญ่และผูบ้ งั คับบัญชา (A) ( ̅ = 4.53,S.D =0.73) และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนมีจิตสานึ กที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
(A) ( ̅=4.50,S.D =0.63) ตามลาดับ
ตารางที่ 94 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการสื่ อสาร
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะย่ อย
3.การสื่อสาร
ทักษะการ
(Communication) สื่อสาร
(Communicat
ion Skills)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารฟัง พูด
อ่าน และเขียนได้ (S)
2.ใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ในการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ (S)
3เลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่นและสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ น
อย่างดี (S)
4. สามารถสื่ อสาร เขียนและพูดนาเสนอผล
การศึ กษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่ เหมาะสมได้
และใช้ แ หล่ ง อ้ า งอิ ง ที่ เชื่ อถื อ ได้ ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (S)
5.มีทกั ษะในการต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปั ญ หาความขั ด แย้ง ต่ า งๆตลอดจน
สามารถเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อสารที่ มี
ประสิ ทธิภาพ (S)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะหลักที่ 3 การสื่ อสาร

̅

S.D

แปลผล
มาก
ที่สุด

4.63

0.49

3.57

0.68

มาก

4.00

0.64

มาก

3.53

0.73

มาก

3.57

0.68

มาก

3.86
3.86

0.64
0.64

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการสื่ อสาร อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.86,S.D =0.64) ซึ่ งสมรรถนะการสื่ อสารประกอบด้วย สมรรถนะย่อยจานวน 1
สมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ในภาพรวมมี
ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดับ มาก ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การใช้ ภ าษาไทยใน
การสื่ อสารฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ (S) ( ̅ = 4.63,S.D =0.49) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
เลื อกใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการสื่ อสารได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสามารถสื่ อ สารกับ ผูอ้ ื่ น และสร้ า ง
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สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี (S) ( ̅ = 4.00,S.D =0.64) สาหรับความสามารถสื่ อสาร เขียน
และพูดนาเสนอผลการศึ กษาค้นคว้าโดยใช้สื่อที่ เหมาะสมได้ และใช้แหล่ งอ้างอิ งที่ เชื่ อถื อได้ ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (S)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 3.57,S.D =0.68) มีทกั ษะในการต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆตลอดจนสามารถเลือกใช้วธิ ี การสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ(S) ( ̅
3.57, S.D =0.68) และการใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่ อสาร ฟั ง พูด อ่าน และ
เขียนได้ (S) ( ̅ = 3.57,S.D =0.68) ตามลาดับ
ตารางที่ 95 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
สมรรถนะหลัก
4.การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
(Classroom
Management)

สมรรถนะย่ อย
1.การสร้ าง
บรรยากาศใน
การเรียนรู้
(Learning
climate
Enhancement)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.1สร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยน(S)
1.2 จัด บรรยากาศที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
ความสุ ขและความปลอดภัย ของผูเ้ รี ย น
(S)
1.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา (S)
1.4 ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง แนวปฏิบตั ิของชั้นเรี ยน
และโรงเรี ยน (A)
ค่าเฉลี่ย
2.การอานวย
ความสะดวกใน 2.1 วางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (S)
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู ้
การเรียนรู้
(Facilitation) (S)
2.3 จัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยน
การสอน อุปกรณ์และจัดหาแหล่งทรัพยากรที่
สอดคล้องกับเนื้อหา (S)
2.4 ให้คาปรึ กษา คาแนะนา(Coaching
and Mentoring) กับผูเ้ รี ยน(S)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะหลักที่ 4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน

̅

S.D

แปลผล

4.53

0.57

มาก
ที่สุด

4.63

0.56

มาก
ที่สุด

4.20

0.71

มาก

4.40

0.56

มาก

4.44
4.33

0.60
0.61

4.60

0.50

มาก
มาก
มาก
ที่สุด

4.30

0.50

มาก

4.45

0.74

มาก

4.42
4.43

0.59
0.60

มาก
มาก
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จากตาราง พบว่า ครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมีส มรรถนะการบริ หารจัดการ
ชั้น เรี ย นอยู่ ใ นระดับ มาก ( ̅ = 4.43,S.D =0.60) ซึ่ งสมรรถนะการบริ ห ารจัด การชั้ น เรี ย น
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยจานวน 2 สมรรถนะย่อยและตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 8 ตัวบ่งชี้ โดย
สมรรถนะย่อยที่1การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.44,S.D
=0.60) สาหรับสมรรถนะย่อยที่1มีตวั บ่งชี้ สมรรถนะจานวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ความสุ ขและความ ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน(S) ( ̅ =4.63,S.D
=0.56) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศแห่ งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู กบั
ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน(S) ( ̅ =4.53, S.D =0.57) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ งเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ปฏิบตั ิตามข้อตกลง แนวปฏิบตั ิของชั้นเรี ยนและโรงเรี ยน(A) ( ̅ =4.40 , S.D =0.56 ) อยูใ่ น
ระดับมากและจัด ทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร ประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา(S) ( ̅ =4.20, S.D
=0.71) อยู่ในระดับมาก สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ มีผลการ
ประเมิ นอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.42,S.D =0.59) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 มี ตวั บ่งชี้ สมรรถนะ
จานวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู ้ (S) ( ̅ =4.60,
S.D =0.50) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือให้คาปรึ กษา คาแนะนา(Coaching and Mentoring)
กับผูเ้ รี ยน ( ̅ =4.45, S.D =0.74) อยูใ่ นระดับมาก วางแผนสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน(S) ( ̅
=4.33,S.D=0.61) อยู่ในระดับมาก และ จัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์
และจัดหาแหล่งทรัพยากรที่สอดคล้องกับเนื้อหา(S) (̅ =4.30,S.D =0.50) อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ตารางที่ 96 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
สมรรถนะหลัก
5.การวิจยั เพือ่
พัฒนาการศึกษา
(Research for
Learning
Development)

สมรรถนะย่ อย
การวิจยั ในชั้น
เรียน/การวิจยั
ทางการศึกษา
(Classroom
Action
Research/
Educational
Research)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
̅ S.D
1.1ใช้ก ระบวนการวิ จัย เป็ นเครื่ อ งมื อ
ส าคั ญ ในการพั ฒ นาการเรี ยนรู ้ ข อง 4.10 0.55
ผูเ้ รี ยน
(S)
1.2 ออกแบบวิ จัย เลื อ กใช้ร ะเบี ย บวิ ธี
วิจัย และสามารถสร้ างนวัตกรรม หรื อ
3.80 0.81
เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง
เหมาะสมกับปั ญหาที่จะวิจยั (S)
1.3 นาความรู ้ ความเข้าใจในกระบวน
การวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยน 3.93 0.58
หรื อการวิจยั ทางการศึกษา (S)

แปลผล
มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 96 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา(ต่อ)
สมรรถนะหลัก
5.การวิจยั เพือ่
พัฒนาการศึกษา
(Research for
Learning
Development)

สมรรถนะย่ อย
การวิจยั ในชั้น
เรียน/การวิจยั
ทางการศึกษา
(Classroom
Action
Research/
Educational
Research)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
̅ S.D
1.4 แสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ ยวกับ
การพัฒ นาและแนวโน้ ม ในปั จจุ บั น
เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ น ามา 3.73 0.58
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอน (S)
ค่าเฉลี่ย
3.89 0.63
สมรรถนะหลักที่ 5การวิจัย เพื่ อ พัฒ นา
3.89 0.63
การศึกษา

แปลผล

มาก

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนา
การศึกษาอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.89,S.D =0.63) ซึ่งสมรรถนะหลักที่ 5 ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย
จานวน 1 สมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้สมรรถนะจานวน 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถนะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ การใช้
กระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (S) ( ̅ = 4.10,S.D =0.55)
รองลงมา คือการนาความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ไปปฏิบตั ิในการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อการ
วิจยั ทางการศึกษา (S) ( ̅ = 3.93,S.D =0.58) การออกแบบวิจยั เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยั และสามารถ
สร้างนวัตกรรม หรื อเลือกวิธีการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับปั ญหาที่จะวิจยั (S) ( ̅ = 3.80,S.D
=0.81) และแสวงหาข้อมูลทางการวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มในปั จจุบนั เกี่ยวกับคุ ณภาพ
การศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน(S) ( ̅ = 3.73,S.D =0.58)และ
ตามลาดับ
ตารางที่ 97 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร
สมรรถนะ
ประจาสายงาน

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

1 .การออกแบบ
หลักสู ตร
(Curriculum
Design)

1.การพัฒนา
หลักสู ตร
(curriculum
Development)

1.1 วิ เคราะห์ หลักสู ตรระดับชาติ ระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา ระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรี ยน(S)
1.2จัดทาคาอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง
รายวิชา(S)

̅

S.D

แปลผล

4.40

0.66

มาก

4.50

0.51

มากที่สุด
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ตารางที่ 97 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร(ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน

สมรรถนะย่ อย

2.การออกแบบ
การเรียนรู้
(Design for
Learning )

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
1.3กาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
ครอบคลุ มทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะส าคั ญ และคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ที่ ส อดคล้อ งกั บ ความมุ่ ง หมายของ
หลั ก สู ตรระดั บ ชาติ หลั ก สู ตรสถานศึ ก ษา
หลั ก สู ตรอาเซี ย นและหลั ก สู ตรเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล(S)
1.4 สร้าง/พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
บูรณาการกับสาระท้องถิ่น หลักสู ตรอาเซียน
และเทียบเคียงกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล(S)
1.5ประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร (S)
1.6 ศึกษาบริ บทของชุมชนเพื่อนามาเป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสู ตร(A)
ค่าเฉลี่ย
2.1 ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนามาออกแบบ
การเรี ยนรู้(K)
2.2 วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและนาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบการ
เรี ยนรู้ ที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐาน การเรี ยนรู้
ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แ ละสอดคล้ อ ง เหมาะสมกั บ วั ย
ธรรมชาติ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน(S)
2.3 ออกแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ความรู้ ความ
เข้าใจหลักจิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎี
การเรี ยนรู้(S)
2.4 สร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool)
เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้อหาลง
บนเว็บไซต์เป็ นต้นโดยรับผิดชอบต่อสังคม(S)

̅

S.D

แปลผล

4.37

0.49

มาก

4.20

0.66

มาก

3.97

0.72

มาก

3.90

0.66

มาก

4.22

0.62

มาก

4.47

0.51

มาก

4.20

0.55

มาก

4.03

0.67

มาก

3.83

0.65

มาก
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ตารางที่ 97 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร (ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

2.การออกแบบ
การเรียนรู้
(Design for
Learning )

2.5 ออกแบบการเรี ยนรู้ โดยมีการกาหนด
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทัก ษะ กระบวนการ สมรรถนะ
สาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์(S)
2.6 นาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู้ และปรับใช้ตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับ
ผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย(S)
2.7 ประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู้เพื่อนาไป
ใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน(S)

ค่าเฉลี่ย
3.การรู้ รูปแบบ
การเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน
(Learning
Styles)

3.1วิเคราะห์ผเู้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยนรู้
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผูเ้ รี ยน(S)
3.2มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย(K)
3.3 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมาย
วางแผนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับรู ปแบบ
การเรี ยนรู้และความต้องการของผูเ้ รี ยน/
กลุ่มของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
ตนเอง (S)
3.4 ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
ตอบสนองการเรี ยนรู้ และความต้องการตาม
รู ปแบบการเรี ยนรู้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน(S)
3.5 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการเสริ มสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่21(S)
ค่าเฉลี่ย

สมรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสูตร

̅

S.D

แปลผล

4.50

0.51

มาก
ที่สุด

4.23

0.63

มาก

4.13

0.57

มาก

4.20

0.43

มาก

4.07

0.52

มาก

4.10

0.48

มาก

4.17

0.65

มาก

4.20

0.76

มาก

4.27

0.83

มาก

4.16

0.65

มาก

4.19

0.57

มาก

จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการออกแบบหลักสู ตร
อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.19,S.D =0.57) สมรรถนะการออกแบบหลักสู ตรประกอบด้วย 3 สมรรถนะ
ย่อย สมรรถนะย่อยที่1การพัฒนาหลักสู ตรมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.22,S.D =0.62)
สาหรับสมรรถนะย่อยที่1มีตวั บ่งชี้สมรรถนะจานวน 6 ตัวบ่งชี้โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ จัดทา
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คาอธิ บายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา (S) ( ̅ =4.50,S.D=0.51) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับ
สมรรถนะที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากได้แก่ การวิเคราะห์หลักสู ตรระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ระดับ สถานศึ ก ษา และระดับ ชั้น เรี ย น(S) ( ̅=4.40,S.D=0.66) รองลงมาคื อ ก าหนด
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
และคุ ณลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ที่ส อดคล้องกับ ความมุ่ ง หมายของหลัก สู ตรระดับชาติ หลัก สู ตร
สถานศึกษา หลักสู ตรอาเซียนและหลักสู ตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล(S) ( ̅=4.37,S.D=0.49) สร้าง/
พัฒนาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้บูรณาการกับสาระท้องถิ่น หลักสู ตรอาเซี ยน และเทียบเคียงกับ
หลักสู ตรมาตรฐานสากล (S) ( ̅=4.20,S.D=0.66) ประเมินการใช้หลักสู ตรและนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร (S) ( ̅=3.97,S.D=0.72) และศึกษาบริ บทของชุ มชนเพื่อนามาเป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสู ตร(A) ( ̅ =4.20,S.D=0.66) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 การออกแบบการเรี ยนรู้
พบว่า ครู มีระดับการปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.20,S.D=0.43) ซึ่ งสมรรถนะย่อยที่ 2 มี ตวั บ่งชี้
สมรรถนะจานวน 7 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อออกแบบการเรี ยนรู ้ โดยมีการกาหนด
เป้ าหมายคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นความรู ้ ทัก ษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (S) ( ̅ =4.50,S.D=0.51) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากได้แก่ ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้ วดั
สมรรถนะสาคัญ และคุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ เพื่ อนามาออกแบบการเรี ยนรู้ ( K) ( ̅=4.47,S.D
=0.51) รองลงมาคื อ น าผลการออกแบบการเรี ย นรู้ ไ ปใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู้ และปรั บ ใช้ต าม
สถานการณ์ อย่างเหมาะสม และเกิ ดผลกับผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย (S) ( ̅ =4.23,S.D=0.63)วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและนาข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบการเรี ยนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน การเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญ และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้อง
เหมาะสมกับวัย ธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความต้องการของผูเ้ รี ยน และชุมชน(S)
( ̅ = 4.20,S.D=0.55) ประเมิ น ผลการออกแบบการเรี ย นรู้ เ พื่ อ น าไปใช้ป รั บ ปรุ ง /พัฒ นาการจั ด
การเรี ย นการสอน (S) ( ̅=4.13,S.D=0.57) ออกแบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ค วามรู้ ความเข้า ใจหลัก
จิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎีการเรี ยนรู้(S) ( ̅=4.03,S.D =0.67) และสร้างหรื อออกแบบเนื้ อหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้ อหา
ลงบนเว็บไซต์เป็ นต้นโดยรับผิดชอบต่อสังคม(S) ( ̅ = 3.83,S.D =0.65) และสมรรถนะย่อยที่ 3การรู้
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องผู้เ รี ย น พบว่า ครู มี ร ะดับ การปฏิ บ ัติ อ ยู่ ใ นระดับ มาก ( ̅=4.20,S.D=0.43)
สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 มีตวั บ่งชี้สมรรถนะจานวน 5 ตัวบ่งชี้ และมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก
ทุกตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการเสริ มสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่21(S) (̅=4.27,S.D=0.83) รองลงมาคือประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย
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ตอบสนองการเรี ยนรู ้ และความต้องการตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน(S) ( ̅=
4.20,S.D=0.76) ส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ย นได้ก าหนดเป้ าหมาย วางแผนการเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสมกับรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ และความต้องการของผูเ้ รี ยน/กลุ่ มของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายของตนเอง (S) ( ̅=
4.17,S.D=0.65) มีองค์ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย (K) ) ( ̅ =4.10,S.D=0.48) และ
วิเคราะห์ ผเู ้ รี ยนได้ท้ งั รู ปแบบการเรี ยนรู ้ สติ ปัญญา จุ ดอ่อน จุดแข็งในตัวผูเ้ รี ยน(S) ( ̅=4.07,S.D
=0.52) ตามลาดับ
ตารางที่ 98 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
2.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ (Learning
Management)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

1.การส่ งเสริม
ให้ ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองด้วย
เทคนิคการสอน
ทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพ
( Effective and
technic to
enhance selfdirected
learning )

1.1ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการจัดการเรี ยนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) (S)
1.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคการ
เรี ยนรู้แบบนาตนเอง(Self-Directed Learning)
(S)
1.3จัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยน เรี ยนด้วยการ
ปฏิบตั ิหรื อลงมือทา (Learning by doing) เน้น
ฝึ กทักษะเพื่อนาไปสู่ สัมมาชีพ (S)
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent
Study) (S)
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มา
สร้ างองค์ความรู้ และน าเสนอแนวคิ ด วิ ธี การหรื อ
รู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
(S)
1.6 พัฒ นาผู้เ รี ยนให้ ส ามารถตั้ง ค าถาม ตั้ ง
สมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ
และความสนใจจากแหล่ งเรี ยนรู้ ต่างๆเพื่ อ หา
คาตอบและสรุ ปองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
(S)
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และสามารถสรุ ปความคิดจากเรื่ องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตาม
ความคิดของตนเอง (S)

̅

S.D

แปลผล

4.00

0.74

มาก

4.10

0.66

มาก

4.07

0.64

มาก

4.23

0.57

มาก

4.40

0.57

มาก

4.27

0.74

มาก

4.13

0.63

มาก
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สมรรถนะ
ประจาสายงาน

สมรรถนะย่ อย

2 กลยุทธ์ ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอน

̅

S.D

แปลผล

4.33

0.48

มาก

4.19

0.62

มาก

4.37

0.56

มาก

4.53

0.51

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

3.73

0.79

มาก

4.03

0.72

มาก

3.83

0.80

มาก

4.03

0.85

มาก

4.27

0.45

มาก

2.9จัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค
3.87
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (S)

0.86

มาก

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.8พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ประยุกต์องค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าดัวยตนเองไปสู่
การปฏิบตั ิ (S)
ค่าเฉลี่ย
2.1 เลื อกเทคนิ ค กลยุ ทธ์ วิ ธี สอนที่ ตรงกั บ
จุดประสงค์ เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
และศักยภาพของผูเ้ รี ยน (S)
2.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาวิชาและจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผู้เรี ยนได้บรรลุ ตาม
เป้ าหมาย (K)
2..3 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยน
เชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่และบูรณา
การการเรี ยนรู้ได้ (S)
2.4 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคนิค วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom)
(S)
2.5จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem – based Learning : PBL) (S)
2.6 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค
วิธีการการเรี ยนรู้ตามกระบวนการบันได 5
ขั้น:QSCCS (S)
2.7 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค
วิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project-based Learning : PBL) (S)
2.8 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้วธิ ี การ
สอนที่หลากหลาย (S)
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2.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้
(Learning
Management)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
2.9 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (S)
2.10จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบบูรณาการ(S)
2.11 มีความสามารถนาหลักการแนวคิด
วิธีการสอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ
(Collaborative Learning)ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู้
(S)
2.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการคิดซึ่งประกอบด้วย
-ทักษะการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking) -ทักษะการคิดสังเคราะห์
(Synthesis Thinking) -ทักษะการ คิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ(Critical Thinking Skills)
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving
Skills)
- ทักษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) (S)
2.13จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(S)
2.14 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มพหุ
ปัญญาของผูเ้ รี ยน
(S)
2.15 จัดกระบวนการเรี ยนรู้เชื่อมโยงกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (S)
2.16 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้พลัง
คาถาม (Power Questions) (S)
2.17 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนรู้
คิดด้วยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future)
(S)
2.18 นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบ
STEM Education มาบูรณาการในการ
เรี ยนรู้ (S)

̅

S.D

แปลผล

3.87

0.86

มาก

4.17

0.65

มาก

4.20

0.61

มาก

4.27

0.64

มาก

4.47

0.51

มาก

4.07

0.69

มาก

4.30

0.79

มาก

4.00

0.70

มาก

3.57

0.86

มาก

3.93

0.69

มาก
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ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

̅

S.D

แปลผล

0.61

มาก

0.68

มาก

0.67
0.65

มาก
มาก

2.19 เลือกใช้เทคนิ ค วิธีการและกลยุทธ์ใน

การส่ งเสริ มทักษะการสะท้อนคิ ด(Reflective
3.80
Thinking) ตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยน
(S)
2.20ใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจ
เรี ยนรู้ ห ลัง ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ ปรุ งการ
3.77
ท างาน After Action Review (AAR)
(S)
ค่าเฉลี่ย
4.09
สมรรถนะที่ 2การจัดการเรี ยนรู้
4.14

จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ อยูใ่ น
ระดับมาก ( ̅=4.14,S.D=0.65) ซึ่งสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยจานวน 2
สมรรถนะย่อย สมรรถนะย่อยที่ 1การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองด้วยเทคนิ คการสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ( ̅=4.14,S.D =0.65) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 1 มี
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างองค์ความรู้และนาเสนอ
แนวคิ ด วิธีการหรื อรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (S) ( ̅=4.40,S.D=0.57) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ประยุกต์องค์ค วามรู้ ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาค้นคว้า ดัวยตนเองไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ (S) ( ̅=4.33,S.D=0.48)
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถตั้งคาถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษา ค้นคว้าตามความต้องการและความสนใจ
จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆเพื่อหาคาตอบและสรุ ปองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (S) ( ̅=4.27,S.D=0.74) พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) (S) ( ̅=4.23,S.D
=0.57) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และสามารถสรุ ปความคิดจาก เรื่ องที่อ่าน
ฟัง ดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของตนเอง(S)( ̅=4.13,S.D=0.63)จัดกระบวนการ
เรี ยนรู้โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู้ แบบนาตนเอง(Self-Directed Learning) (S) ( ̅=4.10,S.D=0.66)
จัดการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา (Learning by doing) เน้นฝึ กทักษะ
เพื่อนาไปสู่ สัมมาชีพ (S) ( ̅ = 4.07,S.D =0.64) และประยุกต์ใช้ หลักทฤษฎีการจัดการ เรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (S) ( ̅ = 4.00,S.D =0.74) สาหรับ สมรรถนะย่อยที่ 2 เทคนิค
วิธีการและกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ( ̅=4.09S.D=0.67)
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สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 มีตวั บ่งชี้ สมรรถนะจานวน 20 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาวิชาและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ผเู้ รี ยนได้บรรลุตามเป้ าหมาย
(S) ( ̅ = 4.53,S.D =0.51) อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาคือจัดกระบวน การเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงความรู ้ เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่และบูรณาการการเรี ยนรู ้ได้(S) ( ̅ = 4.50,S.D =0.51)
อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากมีจานวน 18 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (S) ( ̅ = 4.47,S.D =0.51) รองลงมา คือ
เลื อกเทคนิ ค กลยุทธ์วิธีสอนที่ตรงกับจุดประสงค์ เนื้ อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน และศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน(S)( ̅ = 4.37,S.D =0.51) จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เชื่ อมโยงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (S)(
̅ = 4.30,S.D =0.79) จัดกระบวน การเรี ยนรู้โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย (S) ( ̅ = 4.27,S.D
=0.45)จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิด (S) ( ̅ = 4.27,S.D =0.64) มีความสามารถนา
หลักการแนวคิด วิธีการสอนแบบการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Collaborative Learning) ไปใช้ในการจัด
การเรี ยน (S)( ̅ = 4.20,S.D =0.61) จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ(S)(
̅ = 4.17,S.D =0.65) จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยน (S)( ̅ = 4.07,S.D =0.69)
จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน(Problem – based Learning :
PBL) (S)( ̅ = 4.03,S.D =0.72) จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็ นฐาน (Project-based Learning : PBL)(S)( ̅ = 4.03,S.D =0.85) จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้พลัง
คาถาม(Power Questions) (S)( ̅ = 4.00,S.D =0.70) นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบ STEM
Education มาบูรณาการในการเรี ยนรู้(S)( ̅ = 3.93,S.D =0.69) จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (S)( ̅ = 3.87,S.D =0.86) จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีการ
การเรี ยนรู้ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น:QSCCS (S)( ̅ = 3.83,S.D =0.80) เลือกใช้เทคนิค วิธีการและ
กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มทักษะการสะท้อนคิด(Reflective Thinking) ตามความแตกต่างและวัยของ
ผูเ้ รี ยน (S)( ̅ = 3.80,S.D =0.61) ใช้เทคนิ ควิธีการสะท้อนคิด การเปิ ดใจเรี ยนรู ้หลังทากิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุ งการทางาน After Action Review (AAR)(S)( ̅ =3.77,S.D =0.68) จัดกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) (S)(
̅ = 3.73,S.D =0.79) และ จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้คิดด้วยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the
Future) (S)( ̅ = 3.57,S.D =0.86) ตามลาดับ
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ตารางที่ 99 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
3.การประเมิน
ผู้เรียน
(Students'
evaluation)

สมรรถนะย่ อย
การวัดและ
ประเมินผลใน
ชั้นเรียน
(Classroom
Based
Assessment )

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
1.1 สร้างเครื่ องมือวัดผลตรงตามระดับขั้น
พฤติ กรรมของแต่ ละ ประเภทของ
มาตรฐานตัวชี้ วดั การเรี ยนรู้ รายวิช าและ
สอดคล้อ งกับ การออกแบบการจัด การ
เรี ยนรู้
(S)
1.2 วัดผลและประเมินผูเ้ รี ยนเพื่อการ
เรี ยนรู้ (Assessment for Learning ) (S)
1.3 วัดผลและประเมินขณะเรี ยนรู้
(Assessment as Learning) (S)
1.4 วัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้
(Assessment of Learning )ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วดั (S)
1.5 ประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
และการประเมินของทักษะในศตวรรษที่
21 (S)
1.6 ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้จัดทาแฟ้ ม
สะสมงานและใช้แฟ้ มสะสมงานในการ
ประเมินผูเ้ รี ยน(S)
1.7 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถวิเคราะห์
งาน วางแผนงาน ที่ชดั เจนเป็ นระบบและ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและบรรลุ ผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดอย่าง
มีคุณภาพ
(S)
1.8 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเอง และ
ประเมินระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน (S)
1.9 ส่ งเสริ มผู้ เ รี ยนให้ ส ามารถประเมิ น
ตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพัฒนางาน
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์
(S)

ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน

̅

S.D

แปลผล

4.33

0.48

มาก

4.47

0.51

มาก

4.50

0.51

มากที่สุด

4.60

0.50

มากที่สุด

4.37

0.50

มาก

4.03

0.62

มาก

4.17

0.46

มาก

4.23

0.73

มาก

4.10

0.55

มาก

4.31 0.54
4.31 0.54

มาก
มาก
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จากตาราง พบว่าครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะ การประเมินผูเ้ รี ยนอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 4.14,S.D =0.65) ซึ่ งสมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยนมี 1สมรรถนะย่อย และตัวบ่งชี้
สมรรถนะจานวน 9 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้(Assessment
of Learning ) ตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั (S) ( ̅ = 4.60,S.D =0.54) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ วัดผลและประเมินขณะเรี ยนรู้ (Assessment as Learning) (S) ( ̅ = 4.50,S.D =0.51) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด วัดผลและประเมินผูเ้ รี ยนเพื่อการเรี ยนรู้ (Assessment for Learning) (S) ( ̅ =4.47,S.D
=0.51) อยูใ่ นระดับมาก การประเมินผูเ้ รี ยนโดยใช้การประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic Assessment)
และการประเมินของทักษะในศตวรรษที่ 21 (S) ( ̅ = 4.37,S.D =0.50) อยู่ในระดับมาก สร้าง
เครื่ องมื อ วัดผลตรงตามระดับขั้นพฤติ กรรมของแต่ ละ ประเภทของมาตรฐานตัวชี้ วดั การเรี ย นรู ้
รายวิชาและสอด คล้องกับการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (S) ( ̅ = 4.33,S.D =0.48) ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนประเมิน ตนเอง และประเมินระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน (S) ( ̅ = 4.23,S.D =0.73) ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์งาน วางแผนงานที่ชดั เจนเป็ นระบบและดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
ทุกขั้นตอนและบรรลุ ผล สาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดอย่างมีคุณภา (S) ( ̅ =
4.17,S.D =0.46) ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สามารถประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพัฒนางาน
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ (S) ( ̅ = 4.10,S.D =0.55) ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
จัดทาแฟ้ มสะสมงานและใช้แฟ้ มสะสมงานในการประเมินผูเ้ รี ยน(S) ( ̅ = 4.03,S.D =0.62)
ตารางที่ 100 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สมรรถนะประจา
สายงาน
4. การใช้ ข้อมูล
สารสนเทศ
เทคโนโลยีและ
การพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่
ส่ งเสริมการ
เรียนรู้
(Using
information and
technology by

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

1.ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร
(Computing and
ICT Literacy)

1.1สามารถเข้าถึงแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ ประเมิน
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
จริ ยธรรมและกฎหมาย (K)
1.2 สื บค้ น ความรู้ แ ละสารสนเทศ
(Searching for Information) และนาเสนอ
ข้อ มูลสารสนเทศที่ ถูกต้อ ง ทัน สมัยตรง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ
(S)

̅

S.D

แปลผล

4.53

0.51

มากที่สุด

4.27

0.45

มาก
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ตารางที่ 100 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้(ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
developing
innovation to
enhance
learning)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

1.ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสาร
(Computing and
ICT Literacy)

1.3 ใช้เครื่ องมือและกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน(S)
1.4 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการ
จัด การเรี ยนการสอนและการวัด การ
ประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ความสามารถ
ความสนใจและรู ป แบบการเรี ยนรู้ ของ
ผูเ้ รี ยน
(S)
1.5 รู้เท่าทันสื่ อรวมและนาไปใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม (S)
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้
ข้อ มูล ข่ า วสารอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ผลโดย
ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ดาเนินการให้สาเร็ จ (S)
1.7 พัฒนาผู้เรี ยนให้ มี ค วามสามารถใน
การก าหนดค าถามปั ญ หาและหั ว ข้ อ
ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
สารสนเทศ (S)
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์
การคิดแก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีม
(S)
1.9
พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ ส ามารถใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการสื บค้น / ค้น คว้า /
รวบรวมความรู้ สามารถติดต่ อ สื่ อสาร
และส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น
e-mail, Line, Facebook, Google Apps
และGoogle for Education เป็ นต้น (S)

̅

S.D

แปลผล

4.30

0.47

มาก

4.33

0.55

มาก

4.23

0.43

มาก

4.20

0.48

มาก

4.37

0.49

มาก

4.17

0.38

มาก

4.43

0.50

มาก
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ตารางที่ 100 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

S.D

แปลผล

0.41

มาก

0.48

มาก

4.31

0.47

มาก

3.93

0.69

มาก

4.33

0.66

มาก

3.77

0.82

มาก

4.07

0.58

มาก

̅

1.10สร้ างหรื อออกแบบเนื้ อหาได้ อ ย่ าง
สร้างสรรค์โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ (digital tool) เช่น
4.20
การเขี ยนใน Wikipedia การเขี ยนเนื้ อหาลงบน
เว็บไซต์เป็ นต้น (S)
1.11 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ท ัลอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี
4.33
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
ดิจิทลั (S)

ค่าเฉลี่ย
2.ทักษะทาง
นวัตกรรมและ
การเป็ น
ผู้ประกอบการ
(Innovation
and
Entrepreneurs
hip skills)

2.1ออกแบบและใช้เทคโนโลยีส ร้ างสรรค์
นวัตกรรมการเรี ยนรู้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมี
การสร้ า งสรรค์ คิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ ให้กับ ตนเอง
และสั งคม(Creative Mind)และมีผ ลผลิ ต
ใหม่ๆหรื อกระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคน
และผลของงาน(Productive Mind ) (S)
2.2พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้เทคโนโลยี และ
รู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถ
เข้าถึงและสามารถใช้ ICTเพื่อการค้นคว้า
รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (S)
2.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการ
สร้างหรื อออกแบบเนื้อหาได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ(digital
tool)เช่นการเขียนใน Wikipedia การเขียน
เนื้อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น (S)
2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการ
คิดริ เริ่ ม เชื่อมโยงหรื อผสมผสาน
ประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่
ไปสู่ ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิมและ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง
อย่างมีหลักเกณฑ์ (S)
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ตารางที่ 100 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
การใช้ ข้อมูล
สารสนเทศ
เทคโนโลยีและ
การพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่
ส่ งเสริม
การเรียนรู้

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

2.5พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสื่ อสาร
นาเสนอ เผยแพร่ ผลงานได้ท้ งั ในระดับ
โรงเรี ยน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (S)
ค่าเฉลี่ย
3.การพัฒนาสื่อ 3.1 จัด ท าระบบแหล่ ง เรี ย นรู้ แหล่ ง ข้อ มู ล
(S)
นวัตกรรมการ สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
เรียนรู้ และการ 3.2 เลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับ
ใช้ แหล่ งเรียนรู้( ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและวัย
ของผูเ้ รี ยน
(S)
(Developing
3.3 นาความรู้ ความเข้าใจในหลักการการ
media,
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ไป
learning
ประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานและชิ้นงาน (S)
Innovation
3.4 ประเมินผลการนาสื่ อนวัตกรรมการ
and using
เรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและ
source
นาผลการ ประเมินมาปรับปรุ ง
(S)
learning)
3.5 ประเมินผลผูเ้ รี ยนในการใช้อินเทอร์ เน็ต
ในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้ และ
ความสามารถในการติ ดต่ อ สื่ อสาร และส่ ง
ต่อ ข้อมูล ผ่านโปรแกรมต่ างๆเช่ น e- mail,
Line ,Facebook, Google Apps และ Google
for Education เป็ นต้น (S)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้

̅

S.D

แปลผล

4.17

0.53

มาก

4.05

0.66

มาก

4.03

0.67

มาก

4.13

0.68

มาก

4.23

0.57

มาก

4.13

0.57

มาก

4.67

0.48

มากที่สุด

4.24
4.20

0.60
0.58

มาก
มาก

จากตาราง พบว่ า ครู ผู้ส อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมี ส มรรถนะการใช้ ข้อ มู ล
สารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( ̅ = 4.14,S.D =0.65) ซึ่ งสมรรถนะการใช้ขอ้ มูล สารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีสมรรถนะย่อยจานวน 3 สมรรถนะย่อย ประกอบด้วยสมรรถนะ
ย่อยที่ 1 ทัก ษะด้า นคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมี ค่ าเฉลี่ ย เท่า กับ ( ̅
=4.14,S.D =0.65) อยูใ่ นระดับมาก สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 1 มีตวั บ่งชี้ สมรรถนะจานวน 11ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ สามารถเข้าถึ งแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆประเมิ น
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมาย
(K) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.53,S.D =0.51) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับมากได้แก่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้
สามารถติดต่อสื่ อสารและส่ งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line, Facebook, Google Apps
และGoogle for Education เป็ นต้น (S) ( ̅ = 4.43,S.D =0.50) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การกาหนดคาถามปั ญหาและหัวข้อสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ (S) ( ̅ = 4.37,S.D
=0.49) พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยี ดิจิ ท ัล อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทลั (S) ( ̅ =4.33,S.D=0.48)ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ICT) ในการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดการประเมินผลที่ เหมาะสมสอดคล้องกับกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ ความสามารถ ความสนใจและรู ปแบบการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน (S) ( ̅ = 4.33,S.D =0.55)
ใช้ เครื่ องมือและกระบวนการเทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรี ยน การสอน(S) ( ̅ =
4.30,S.D =0.47) สื บค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) และ นาเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่ ถู ก ต้อง ทันสมัย ตรงกับ ความต้องการของผูใ้ ช้ข ้อมู ล สารสนเทศ(S) ( ̅ =4.27,S.D
=0.45) รู ้เท่าทันสื่ อรวมและนาไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม (S) ( ̅ = 4.23S.D =0.43) สร้าง
หรื อออกแบบเนื้ อหาได้อย่างสร้ างสรรค์โดยใช้เครื่ องมื อต่า งๆ (digital tool) เช่ นการเขี ยนใน
Wikipedia การเขียนเนื้ อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น(S) ( ̅ = 4.20 S.D =0.41) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมีประสิ ทธิ ผลโดยการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็ จ (S) ( ̅ = 4.20 S.D =0.48) และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ
ใช้ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการทางานเป็ นทีม (S) ( ̅ = 4.17,S.D =0.38) สาหรับ
สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.05,S.D =0.66) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 2 มีตวั บ่งชี้ สมรรถนะ
จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
พัฒนาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ เ ทคโนโลยี และรู ้ ส ารสนเทศ ในระดับ พื้ นฐานเพื่ อสามารถเข้า ถึ ง และ
สามารถใช้ ICTเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างองค์ความรู ้ ใหม่ (S)
( ̅ = 4.33,S.D =0.66) รองลงมาคือ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถสื่ อสารนาเสนอ เผยแพร่ ผลงาน
ได้ท้ งั ในระดับโรงเรี ยน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (S) ( ̅ = 4.17,S.D =0.53) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความสามารถในการคิดริ เริ่ ม เชื่อมโยงหรื อผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ไปสู่
ความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิมและสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักเกณฑ์ (S)
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( ̅ = 4.07,S.D =0.58) ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีการสร้างสรรค์ คิดสิ่ งใหม่ๆให้กบั ตนเองและสังคม(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆหรื อ
กระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind ) (S) ( ̅ =3.93,S.D =0.69) และ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการสร้างหรื อออกแบบเนื้ อหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ เครื่ องมือ
ต่างๆ(digital tool) เช่ นการเขียนใน Wikipedia การเขียนเนื้ อหาลงบนเว็บไซต์เป็ นต้น(S) ( ̅ =
3.77,S.D =0.82) และ สมรรถนะย่อยที่ 3 การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
พบว่า มี ผล การประเมิ นอยู่ในระดับมากโดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =4.24,S.D =0.60) ตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้น/ ค้นคว้า/รวบรวมความรู้และสามารถ
ติดต่อสื่ อสารและส่ งต่อข้อ มูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook, Google Apps และ
Google for Education เป็ นต้น (S) ( ̅ = 4.67,S.D =0.48) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ นาความรู้ ความเข้าใจในหลักการการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลงาน และชิ้นงาน (S) ( ̅ = 4.23,S.D =0.57) ประเมินผลการนาสื่ อ
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการ เรี ยนการสอนและนาผลการ ประเมินมาปรับปรุ ง (S) ( ̅ =
4.13,S.D =0.57) เลือกและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่ เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและ
วัยของผูเ้ รี ยน (S) ( ̅ = 4.13,S.D =0.68) และ จัดทาระบบแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพื่อ
การเรี ยนรู้ (S) ( ̅ = 4.03,S.D =0.67) ตามลาดับ
ตารางที่ 101 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการทางานเป็ นทีม
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
5.การทางาน
เป็ นทีม
(Teamwork)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

ส่ งเสริมให้
ผู้เรียน เรียน
ร่ วมกันกับเพือ่ น
และทักษะ
กระบวนการ

1.ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผนการ
ท างาน ก าหนดเป้ าหมายวัต ถุ ป ระสงค์ และ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของงานกับ หมู่ค ณะได้
4.20
ครบทุกขั้นตอนและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผูอ้ ื่ น ในการด าเนิ น งานร่ วมกับ หมู่คณะอย่า ง
เป็ นระบบ
(S)
2. วินิจฉัยทาความรู้จกั ทาความเข้าใจและ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน นามาจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
4.10
เพื่อให้ผเู้ รี ยนเรี ยนและทางานร่ วมกัน
(S)

̅

S.D

แปลผล

0.61

มาก

0.66

มาก
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ตารางที่101 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการทางานเป็ นทีม (ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
5.การทางาน
เป็ นทีม
(Teamwork)

สมรรถนะย่ อย
ส่ งเสริมให้
ผู้เรียน เรียน
ร่ วมกันกับเพือ่ น
และทักษะ
กระบวนการ

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

S.D

แปลผล

0.57

มาก

0.64

มาก

4.27

0.64

มาก

4.57

0.63

มากที่สุด

4.33

0.66

มาก

4.30

0.65

มาก

4.13

0.68

มาก

̅

3. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น สื่ อสาร
โต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนา
4.13
ทักษะในการใช้เหตุผลทักษะการคิดวิเคราะห์/คิด
อย่ างมี วิ จารณญาณทักษะการแก้ปั ญหาและ
ทักษะการรู ้คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน (S)
4. นาความรู ้ความเข้าในหลักการของการ
เรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co4.00
Learning)มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(S)
5.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการเสริ มแรง ให้
กาลังใจและส่ งเสริ มสนับสนุนเพื่อนร่ วมงาน
ในการปฏิบตั ิงาน (S)

6. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัว
เข้ากับบุคคลอื่นหรื อสร้างบรรยากาศในการ
ทางานและปรับตัวหากันเพื่อสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ในการทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (S)
. 7. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ทางานเป็ นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม
กับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่ดี เคารพต่อ
ข้อ ตกลงและคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่นและ
สร้างพลังร่ วม
(A)
8. พัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิตาม (A)
9ใช้กลยุทธ์ วิธีการและหลักการไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างและพัฒนา
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ตารางที่ 101 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะการทางานเป็ นทีม(ต่อ)
สมรรถนะ
สมรรถนะย่ อย
ประจาสายงาน
5.การทางานเป็ น ส่ งเสริมให้
ทีม(Teamwork) ผู้เรียน เรียน
ร่ วมกันกับเพือ่ น
และทักษะ
กระบวนการ
ทางานเป็ นทีม
(Enhancing
Cooperative
Learning and
teamwork
skills)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคมและความฉลาด
ทางอารมณ์ซ่ ึงได้แก่ -การรู ้จกั รักตนเองและ
สังคม(Learning to love)
-การตระหนักรู ้สงั คม ( Social-awareness)
-ความสามารถทางการเข้าสังคม (Social
Competence)
- การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล
(Relationship skills)
-การจัดการตนเอง (Self-management)
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind) (S)
10.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความมัน่ คงทางอารมณ์
กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศ
และวัย (A)
11.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถติดต่อสื่ อสาร
โต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือและมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ (S)
12. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น (A)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม

̅

S.D

แปลผล

4.47

0.57

มาก

4.40

0.62

มาก

4.53

0.68

มากที่สุด

4.29
4.29

0.63
0.63

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการทางานเป็ นทีมอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ( ̅ =4.29, ,S.D =0.63) ซึ่ งสมรรถนะการทางานเป็ นทีมมี 1
สมรรถนะย่อย คือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อนและทักษะกระบวนการทางานเป็ นทีมมีตวั
บ่ ง ชี้ สมรรถนะจานวน 12 ตัว บ่ ง ชี้ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ท ัก ษะใน
การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรื อสร้างบรรยากาศในการทางานและปรับตัวหากันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
ในการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (S) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.57,S.D =0.63) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น(A) ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.53,S.D =0.68) อยูใ่ นระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้ ที่มีผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากได้แก่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความมัน่ คงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับ

447
เพศและวัย (A) ( ̅ = 4.47,S.D =0.57) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถติดต่อสื่ อสารโต้ตอบด้วยความ
ชัดเจนและน่าเชื่ อถื อและมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ (S) ( ̅ = 4.40,S.D =0.62) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ทางานเป็ นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ปฏิ บตั ิตนอย่างเหมาะสมกับบทบาทของผูน้ าและผูต้ ามที่ ดี
เคารพต่อข้อ ตกลงและคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและสร้างพลังร่ วม (A) ( ̅=4.33,S.D =0.66) พัฒนา
ตนเองให้เป็ นผูน้ าที่ มี ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่ อเป็ นแบบอย่า งให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิ ตาม(A) ( ̅ =
4.30,S.D =0.65) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการเสริ มแรง ให้กาลังใจและส่ งเสริ มสนับสนุ นเพื่อน
ร่ วมงานในการปฏิ บตั ิ งาน (S) ( ̅ = 4.27,S.D =0.64) ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการวางแผน
การทางาน กาหนดเป้ าหมายวัตถุ ประสงค์ และจัดลาดับความสาคัญของงานกับหมู่คณะได้ครบทุก
ขั้นตอน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในการดาเนิ นงานร่ วมกับหมู่คณะอย่างเป็ นระบบ (S) ( ̅
= 4.20,S.D =0.61) จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
สื่ อ สารโต้ต อบด้ว ยความชัด เจนและน่ า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะในการใช้เ หตุ ผ ลทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์/คิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการรู ้คิดในการเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน
(S) ( ̅ = 4.13,S.D =0.57) ใช้กลยุทธ์ วิธีการและหลักการไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ (S) ( ̅
= 4.13,S.D =0.68) วินิจฉัยทาความรู้จกั ทาความเข้าใจและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนนามาจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนและทางานร่ วมกัน (S) ( ̅ = 4.10,S.D =0.66)นาความรู้ความเข้าในหลักการของ
การเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน(Co-Learning) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย(S) ( ̅ = 4.00,S.D =0.64) ตามลาดับ
ตารางที่ 102 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม
สมรรถนะ
ประจาสาย
งาน
6 สังคมและ
วัฒนธรรม
(society &
Culture)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

1ความรู้ ถึงความ
ตระหนักต่ อโลก
และความตระหนัก
รู้ ถงึ สภาพแวดล้ อม
(Global and
Environmental
Awareness)

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับความตระหนักต่อ
โลก(global awareness)ความตระหนักรู้ถึง
สภาพแวดล้อม(Environmental Awareness)
และนาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ ใน
บริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลกศึกษา
(K)

̅

S.D

แปลผล

3.93

0.83

มาก
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ตารางที่ 102 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม(ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
6 สังคมและ
วัฒนธรรม
(society &
Culture)

สมรรถนะย่ อย

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

1.ความรู้ ถึงความ
ตระหนักต่ อโลก
และความตระหนัก
รู้ ถึงสภาพ
แวดล้ อม
(Global and
Environmental
Awareness)

1.2นาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ตระหนักในสภาพปัจจุบนั ของโลก (state
of planet awareness) การพัฒนาแนวโน้ม
และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไป
บูรณาการในการเรี ยน
การสอน (S)
1.3 บูรณาการเนื้อหา แนวคิดหรื อหัวข้อ
เกี่ยวกับโลกความตระหนักต่อโลก (global
awareness) ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม
(Environmental Awareness) และ
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั /ปัญหาโลกหรื อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้อง ถิ่นของผูเ้ รี ยน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ และในโลกเข้า
ไปในกิจกรรมการเรี ยนการสอน (S)
1.4 ใช้ กลยุ ทธ์ และวิ ธี การที่ หลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิ จกรรมและฝึ กปฏิ บ ัติ
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้สร้ างสรรค์ พัฒนา สร้ างความ
ตระหนักที่ มีต่ อโลก ต่ อสิ่ งแวดล้อมและปลู ก
จิ ตส านึ กให้ กั บผู้ เรี ยนในการรั กษา
สภาพแวดล้อมโดยอยู่บนพื้นฐานของระบบนิ เวศ
(S)
1.5 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เผยแพร่ ความรู้ ความ
เข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม
และปัญหาหรื อมลพิษที่เกิดจาก
สิ่ งแวดล้อมและสามารถปรับตัวหรื อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม
(A)
1.6 จัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รู้คุณค่า
ของสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบในการใช้และ
รักษาสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เข้าร่ วม
คิดร่ วมทาในกิจกรรม (S)

̅

S.D

แปลผล

3.80

0.55

มาก

3.83

0.65

มาก

4.00

0.70

มาก

3.87

0.51

มาก

4.47

0.68

มาก
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ตารางที่ 102 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน

สมรรถนะย่ อย

6 สั งคมและ
วัฒนธรรม
(society &
Culture)
2.ความรู้ ทางความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม
(Cross-cultural
Understanding)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

̅

S.D

แปลผล

1.7 ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ
ผูเ้ รี ยนในเรื่ องของความตระหนัก ต่อโลก
และความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม (A)

4.63

0.62

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

4.08

0.64

มาก

4.53

0.51

มากที่สุด

4.10

0.61

มาก

3.90

0.71

มาก

4.37

0.67

มาก

4.22

0.63

มาก

4.13

0.63

มาก

4.70

0.60

มากที่สุด

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลาก หลายในกระบวนการทางสังคม
ศาสนาวัฒนธรรมแบบแผนทางสังคมของ
ชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี และพิธีกรรม
ของผูเ้ รี ยน (K)
2.2 ประเมินการสะท้อนความรู้ความคิด
วิธีปฏิบตั ิและสุ นทรี ยะบนความคิดความ
เชื่อค่านิยมและการปฏิบตั ิตนทาง
วัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนและ ยอมรับความ
หลากหลายและความแตกต่างในสังคม (S)
2.3 นาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปจัดการ
เรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปใน
เนื้อหา (S)
2.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักในความหลากหลายทางสังคม
ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ของนานาชาติ (A)

ค่าเฉลี่ย
3. ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
(21st Century
Skills)

3 . 1 มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ความสาคัญ องค์ประกอบของทักษะชี วิต
(Life Skills) และแนวทางการเสริ มสร้าง
ทักษะชี วิตที่กาหนดเป็ นสมรรถนะสาคัญ
ไว้ใ นหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (K)
3.2 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ อง
ของการมีทกั ษะชีวติ (Life Skills)ให้กบั
ผูเ้ รี ยน
(A)
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ตารางที่ 102 แสดงผลการประเมินตนเองของครู ตามสมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม(ต่อ)
สมรรถนะ
ประจาสายงาน
6 สั งคมและ
วัฒนธรรม
(society &
Culture)

สมรรถนะย่ อย
3. ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
(21st Century
Skills)

ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
3.3 นาหลักการและแนวคิดในการพัฒนา
ทักษะชีวติ ไปบูรณาการในกระบวนการเรี ยนการ
สอนและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ผเู้ รี ยนนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
(S)
3.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถบอกจุดเด่นจุด
ด้อยของตนเองและเลือกทากิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเองได้
(A)
3.5 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วน
ร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับ
การดูแลสุ ขภาพ (S)
3.6 ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีพฒั นาการทาง
ร่ างกายที่สมบูรณ์โดยมีน้ าหนักส่ วนสู ง
และพัฒนาการทางร่ างกายเจริ ญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุ ข (S)
3.7 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องของทักษะ
พลเมืองและใช้วธิ ีการที่หลากหลายฝึ กฝน
ให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะที่เป็ นพื้นฐานของความ
เป็ นพลเมือง (K)
3.8 นาหลักการและแนวคิดของการมีทกั ษะ
พลเมืองไปบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนและ
จัดกิจกรรมในเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความ
เป็ นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กบั ผูเ้ รี ยน (S)
3.9 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้รู้จกั
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่ เ เข้าร่ วมบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสรรค์ส่ิ งดี
งามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน (A)

̅

S.D

แปลผล

4.20

0.61

มาก

4.63

0.62

มากที่สุด

4.17

0.65

มาก

4.20

0.66

มาก

4.57

0.63

มากที่สุด

4.23

0.63

มาก

4.67

0.66

มากที่สุด
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สมรรถนะ
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ตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้

3.10 น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น พื้ น
ฐานความรู้ ของทักษะอาชี พกระบวนการ
ผลิต กระบวนการตลาดโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ภูมิ
ปั ญญาเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะ
ปฏิบตั ิจริ ง
(S)
3.11 จัดกิจกรรมสร้างเสริ มทักษะพื้นฐาน
ในอาชีพจนทาให้ผเู้ รี ยนสามารถผลิตผล
งาน/ชิ้นงานและสามารถปรับปรุ งพัฒนา
ตนเองเพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคต (S)
3.12 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนหรื อวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อสร้างเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ของผูเ้ รี ยน (S)
3.13นาความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดของทักษะ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยน
ให้มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นของการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ
(S)
ค่าเฉลี่ย
สมรรถนะที6่ สั งคมและ วัฒนธรรม

̅

S.D

แปลผล

3.73

0.58

มาก

3.77

0.68

มาก

4.13

0.57

มาก

4.60

0.68

มากที่สุด

4.29
4.20

0.63
0.63

มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ส มรรถนะด้า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.20, ,S.D =0.63) ซึ่ งสมรรถนะด้านสังคมและ
วัฒนธรรม มีสมรรถนะย่อยจานวน 3 สมรรถนะย่อยประกอบด้วยสมรรถนะย่อยที่ 1 ความรู้ถึงความ
ตระหนัก ต่ อโลก และความตระหนักรู ้ ถึง สภาพแวดล้อม มี ผลการประเมิ นอยู่ใ นระดับ มากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.08, ,S.D =0.64) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 1 มีตวั บ่งชี้ สมรรถนะจานวน 7 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งตัว บ่งชี้สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องของ
ความตระหนัก ต่อโลกและความตระหนักรู ้ถึงสภาพแวดล้อม (A)โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ( ̅ = 4.63,S.D
=0.62) อยู่ในระดับมากที่ สุด สาหรั บตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ มี ผลการประเมิ นอยู่ใ นระดับมากได้แก่
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จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นได้รู้ คุ ณค่ า ของสิ่ ง แวดล้อ ผลกระทบในการใช้และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมคิดร่ วมทาในกิจกรรม (S) ( ̅ =4.47,S.D=0.68)
ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่ หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิ จกรรมและฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
สร้างสรรค์ พัฒนา สร้าง ความตระหนักที่มีต่อโลกต่อสิ่ งแวดล้อมและปลูกจิตสานึ กให้กบั ผูเ้ รี ยนใน
การรักษาสภาพแวดล้อมโดย อยูบ่ นพื้นฐานของระบบนิ เวศ (S) ( ̅ = 4.00,S.D =0.70) มี ความรู้
เกี่ยวกับความตระหนักต่อโลก (global awareness) ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม(Environmental
awareness) และนาไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู ้ในบริ บทที่เกี่ยวกับโลกหรื อโลก ศึกษา (K) ( ̅ =
3.93,S.D =0.83) ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและ
ปั ญหาหรื อมลพิษที่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมและสามารถปรับตัวหรื อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพ แวดล้อม (A) ( ̅ = 3.87,S.D =0.51) บูรณาการเนื้ อหา แนวคิดหรื อหัวข้อ เกี่ยวกับโลกความ
ตระหนักต่อโลก (global awareness) ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม (Environmental awareness)
และเหตุการณ์ โลกปั จจุบนั /ปั ญหาโลกหรื อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในท้องถิ่ นของผูเ้ รี ยน ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ประ ประเทศ และในโลกเข้าไปในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน (S) ( ̅ = 3.83,S.D =0.65) และนา
ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับความตระหนักในสภาพปั จจุบนั ของโลก (state of planet awareness)
การพัฒนา แนวโน้ม และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการในการเรี ยนการสอน (S) ( ̅ =
3.80, S.D =0.55) สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากโดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ ( ̅ =4.22, S.D =0.63) ส าหรั บ สมรรถนะย่อยที่ 2 มี ตวั บ่ ง ชี้
สมรรถนะ จ านวน 4 ตัว บ่ ง ชี้ ซึ่ งตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
วัฒนธรรมที่หลาก หลายในกระบวนการทางสังคมศาสนาวัฒนธรรมแบบแผนทางสังคมของชุมชน
วิถีชุมชน ประเพณี และพิธีกรรมของผูเ้ รี ยน (K)โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ( ̅ = 4.53,S.D =0.51) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด สาหรับตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากได้แก่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในความหลากหลายทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ของ นานาชาติ (A) ( ̅ = 4.37,S.D =0.67) ประเมินการสะท้อนความรู้ความคิด วิธีปฏิบตั ิ
และสุ นทรี ยะบนความคิดความเชื่ อค่านิ ยมและการปฏิบตั ิตนทางวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนและยอมรับความ
หลากหลายและความแตกต่างในสังคม (S) ( ̅ =4.10,S.D =0.61) และนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริ บทของ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปจัดการเรี ยนการสอนหรื อบูรณาการเข้าไปในเนื้ อหา
(S) ( ̅ = 3.90, S.D =0.71) และสมรรถนะย่อยที่ 3 ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21มีผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ =4.29, S.D =0.63) สาหรับสมรรถนะย่อยที่ 3 มีตวั บ่งชี้ สมรรถนะ
จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีจานวน 5 ตัว บ่ ง ชี้
ตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องของการมีทกั ษะชีวิต
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(Life Skills) ให้กบั ผูเ้ รี ยน (A)โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ ( ̅ = 4.70,S.D =0.60) รองลงมาคือ จัด กิจกรรม
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่เข้าร่ วมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ สร้างสรรค์
สิ่ งดีงามให้กบั ผูอ้ ื่นหรื อสังคมโดยไม่หวังผล ตอบแทน (A) ( ̅ = 4.67,S.D =0.66) พัฒนา ผูเ้ รี ยนให้
สามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และเลือกทากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได้ (A) ( ̅ =
4.63,S.D =0.62) นาความเข้าใจใน หลักการปฏิบตั ิและให้ความคิดรวบยอดของทักษะการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิ ต เพื่ อ เสริ มสร้ า งผู้เ รี ยนให้ มี ทัก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ นของการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต (S)
( ̅=4.60,S.D =0.68) และ มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่ องของทักษะพลเมืองและใช้วิธีการที่หลากหลาย
ฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะที่เป็ นพื้นฐานของความเป็ น พลเมือง (K) ( ̅ =4.57,S.D =0.63) สาหรับตัว
บ่งชี้ สมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากได้แก่ การนาหลักการและแนวคิดของการมีทกั ษะ
พลเมืองไปบู รณาการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิ จกรรมในเชิ งปฏิ บ ตั ิ การเพื่อพัฒนาความเป็ น
พลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบั ผูเ้ รี ยน (S) ( ̅ = 4.23,S.D =0.63) ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้
มีพฒั นาการทางร่ างกายที่สมบูรณ์ โดยมีน้ าหนักส่ วนสู งและพัฒนาการทางร่ างกายเจริ ญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ข (S) ( ̅ = 4.20,S.D =0.66) หลักการและ
แนวคิ ดในการพัฒนาทัก ษะชี วิตไปบูรณาการในกระบวนการเรี ย นการสอนและฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (S) ( ̅ = 4.20,S.D =0.61)
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และ
รณรงค์เกี่ ยวกับการดูแลสุ ขภาพ (S) ( ̅ = 4.17,S.D =0.65) จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนหรื อวิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อสร้ างเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของผูเ้ รี ยน (S)
( ̅ = 4.13,S.D =0.57) มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสาคัญ องค์ประกอบของทักษะชี วิต (Life
Skills)และแนวทางการเสริ มสร้างทักษะชี วิตที่กาหนดเป็ นสมรรถนะสาคัญไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (K) ( ̅ = 4.13,S.D =0.63) จัดกิจกรรมสร้างเสริ มทักษะ
พื้นฐานในอาชี พจนทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถผลิ ตผลงาน/ชิ้นงานและสามารถปรับปรุ งพัฒนาตนเองเพื่อ
เป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชี พในอนาคต (S) ( ̅ = 3.77,S.D =0.6) และนาความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานความรู ้ของทักษะอาชี พกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิจริ ง (S) ( ̅
= 3.73,S.D =0.58) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีวตั ถุ ประสงค์คือ 1) เพื่อศึ กษาและสังเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล 3) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ4) เพื่อประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) กับการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีข้ นั ตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1การวิจยั (Research:R1) การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การ
พัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้ ส มรรถนะการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
ขั้น ตอนที่ 4การพัฒนา (Development:D2) การประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน โดย
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ผลการศึกษาและการสั งเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของ
ครู โรงเรียนมาตรฐานสากล สรุ ปได้ ดังนี้
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1.ผลการศึกษาและการสั งเคราะห์ สมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของ
ครู โรงเรียนมาตรฐานสากล สรุ ปได้ ดังนี้
1.1 สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ มีจานวน 12 สมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5
สมรรถนะ สมรรถนะประจาสายงาน 6 สมรรถนะ สมรรถนะย่อยจ านวน 30 สมรรถนะ
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล จานวน 14 รายการหลัก 82 รายการย่อยและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
จานวน 216 ตัวบ่งชี้
1.2 ผลการสอบถามความต้องการจาเป็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล พบว่าครู มี
ความต้องการจาเป็ นต่อสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลทั้ง12 สมรรถนะ
และ สมรรถนะย่อยจานวน 30 สมรรถนะในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมากทุกตัวบ่งชี้ และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากลทั้ง14 ด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการพัฒ นาสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สรุ ปได้ ดังนี้
ผลการพัฒ นาสมรรถนะและตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากลมีจานวน 11สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competencies) จานวน
5 สมรรถนะ สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competencies) จานวน 6 สมรรถนะ สมรรถนะ
ย่อยจานวน 20 สมรรถนะ ซึ่ งเป็ นสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลักจานวน 7 สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจาสายงานจานวน 13 สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 143 ตัวบ่งชี้ โดยเป็ น
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักจานวน 31 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะประจาสายงานจานวน 112 ตัวบ่งชี้ และ
ได้ตวั บ่งชี้ตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน21 ตัวบ่งชี้ เป็ นกลุ่มทักษะ
(S-Skill) จานวน 101 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 21 ตัวบ่งชี้ โดยสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีดงั นี้
2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ประกอบด้วย สมรรถนะที่ 1การพัฒนา
วิชาชี พมี สมรรถนะย่อยจานวน 2 สมรรถนะ คือ 1) การบริ การทางวิชาชี พและชุ มชนมี จานวน
ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ 2) การบริ หารจัดการ/ การสร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการมีจานวนตัวบ่งชี้ 2
ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตามหลักการ K-S-A เป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน 1 ตัวบ่งชี้
กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน3 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน1 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่
2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิ ยมมี1สมรรถนะย่อย คือจริ ยธรรม วิชาชี พ มีจานวนตัวบ่งชี้ 9
ตัวบ่งชี้ซ่ ึงเป็ นตัวบ่งชี้ตามหลักการ K-S-A คือ กลุ่มทัศนคติ (A-Attitude)ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่
3 การสื่ อสารมี 1 สมรรถนะย่อย คือทักษะการสื่ อสารมีจานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตาม
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หลักการ K-S-Aเป็ นกลุ่มทักษะ (S-Skill)ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนมี 2
สมรรถนะย่อย คือ 1) การสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ 2) การอานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ ตามหลักการ K-S-Aเป็ นกลุ่ม
ทักษะ (S-Skill) จานวน 7ตัวบ่งชี้ และกลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 1 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 5
การวิจยั เพื่ อพัฒนาการศึ ก ษามี 1 สมรรถนะย่อย คื อการวิจยั ในชั้นเรี ย น/การวิจยั ทางการศึ กษามี
จานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ตามหลักการ K-S-A เป็ นกลุ่มทักษะ (S-Skill) ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้
2.2 สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competencies) ประกอบด้วย สมรรถนะที่
1การออกแบบหลักสู ตรมี 3 สมรรถนะย่อยคือ 1) การพัฒนาหลักสู ตรมีจานวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 2)
การออกแบบการเรี ยนรู ้ มีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ 3) การรู ้รูปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีจานวน
ตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้เป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน 9 ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (SSkill) จานวน 9 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้มี 2 สมรรถนะย่อย คือ 1) การส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองด้วยเทคนิคการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีจานวนตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ และ2 )
กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มีจานวนตัวบ่งชี้ 20 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่มความรู้ (KKnowledge) จานวน 4 ตัวบ่ ง ชี้ และกลุ่ ม ทัก ษะ(S-Skill) จานวน 24 ตัวบ่ ง ชี้ สมรรถนะที่ 3
การประเมินผูเ้ รี ยนมี 1สมรรถนะย่อยคือ1การวัดและประเมินผลมีจานวน 9 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้
เป็ นเป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน 1 ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (S-Skill) 8 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ที่ 4 การใช้ข ้อมู ล สารสนเทศ เทคโนโลยี และการพัฒ นานวัตกรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ มี 3
สมรรถนะย่อยคือ 1) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี จานวนตัว
บ่งชี้ 11 ตัวบ่งชี้ 2) ทักษะนวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการมีจานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ และ 3)
การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้มีจานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้
เป็ นกลุ่ ม ความรู้ (K-Knowledge) จ านวน1ตัวบ่ ง ชี้ กลุ่ ม ทัก ษะ (S-Skill) จานวน 20 ตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีมประกอบด้วย 1 สมรรถนะย่อย คือ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนร่ วมกัน
กับเพื่อนและทักษะการทางานเป็ นทีม มีจานวนตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่มความรู้
(K- Knowledge) จานวน 1 ตัวบ่งชี้ กลุ่มทักษะ (S-Skill) จานวน7 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มทัศนคติ (AAttitude) จานวน 4 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรมมี 3 สมรรถนะย่อย คือ 1) ความรู้
ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมมีจานวนตัวบ่งชี้ 7 ตัวบ่งชี้ 2) ความรู้
ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีจานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ และ3) ทักษะแห่ งศตวรรษที่21มี
จานวนตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ และได้ตวั บ่งชี้ เป็ นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จานวน 4 ตัวบ่งชี้ กลุ่ม
ทักษะ (S-Skill) จานวน 14 ตัวบ่งชี้ และกลุ่มทัศนคติ (A-Attitude) จานวน 6 ตัวบ่งชี้
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3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากลกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ สรุ ปได้ ดังนี้
3.1 ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ พบว่า สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก สมรรถนะย่อยอยู่ใ นระดับมาก ตัวบ่งชี้ สมรรถนะมี
ค่าเฉลี่ยเกิน 3.50 ทุกตัวบ่งชี้ และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00
3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (Confirmatory factor analysis)
พบว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 143 ตัวบ่งชี้
มีค่าเป็ นบวก และมีนยั สาคัญทางสถิติทุกค่า
3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับสองเพื่อรวมตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ย นรู้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) โมเดล
โครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P < .01) ทุกค่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
สมรรถนะมีค่าเป็ นบวกซึ่ งเกินเกณฑ์ที่กาหนดคือ.30 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
4. การประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของ
ครู โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน สรุ ปผลดังนี้
4.1ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบสมรรถนะทั้ง 4 ด้านในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด คือด้านความเป็ นประโยชน์ ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความ
เหมาะสม ตามลาดับ
4.2 ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะหลักทั้ง 4 ด้านในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด คือด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็ นประโยชน์ และด้านความ
เป็ นไปได้ ตามลาดับ
4.3 ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะประจาสายงานทั้ง 4 ด้านในภาพรวม
ทุกด้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้ ด้านความถูกต้อง
ด้านความเหมาะสม ตามลาดับ
4.4 ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเหมาะสม
ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็ นประโยชน์ และด้านความเป็ นไปได้ ตามลาดับ
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4.5 ผลการประเมิน ประสิ ทธิ ผลตามรายตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุดคือ ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้าน
ความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็ นไปได้ ตามลาดับ
5. ผลการการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ผลการประเมิ น ตนเองของครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในภาพรวมครู มีส มรรถนะ
ในการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามประเภทของสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
หลัก (Core Competencies) อยูใ่ นระดับมากโดยมีสมรรถนะด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยม
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน สมรรถนะการพัฒนา
วิชาชี พ สมรรถนะการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา สมรรถนะการสื่ อสาร อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
สาหรับสมรรถนะประจาสายงาน(Functional Competencies)ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
สมรรถนะที่ครู มีสูงสุ ด คือ สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือสมรรถนะ
การทางานเป็ นทีม สมรรถนะการออกแบบ สมรรถนะการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสังคมและวัฒนธรรม และสมรรถนะการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอการอภิปรายผลตามลาดับดังนี้
1.ผลการพัฒ นาสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจั ดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลมีจานวน 11 สมรรถนะ
ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competencies) มีจานวน 5 สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะที่ 1
การ พัฒนาวิชาชี พ สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิ ยม สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสาร
สมรรถนะที่ 4 การบริ หารจัด การชั้ น เรี ย น และสมรรถนะที่ 5การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาการศึ ก ษา
สมรรถนะประจาสายงาน(Functional Competencies) มีจานวน6สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะ
ที่ 1การออก แบบหลักสู ตร สมรรถนะที่ 2 การจัดการเรี ยนรู้ สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน
สมรรถนะที่ 4การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ นทีม และสมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่ ง ทั้ง 11 สมรรถนะที่ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึ้ น นั้นมี ค วามสอดคล้องกับ สมรรถนะครู ที่ ส านัก งาน
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คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐานที่ ไ ด้ก าหนดให้ครู ต้องมีส มรรถนะในการปฏิ บ ตั ิงานไว้ใ น
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชี พตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ การในโครงการยกระดับ
คุ ณภาพครู ทั้ ง ระบบซึ่ งจากผลการวิ จ ั ย พบว่ า สมรรถนะที่ เ พิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ครู โรงเรี ยน
มาตรฐานสากล คือสมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และสมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วซึ่ งมีบทบาทสาคัญใน
ชี วิตประจาวันของคนทั้ง ด้า นการติ ดต่ อสื่ อสาร การสื บ ค้นข้อมู ล และการสร้ า งเครื อข่ ายความ
ร่ วมมือ ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล การพัฒนาครู
ให้ มี ค วามเป็ นสากลและการจัด การศึ ก ษาสอดคล้อ งกับ สภาพการพัฒ นาของประเทศในยุ ค
Thailand4.0 ที่จะมุ่งสู่ การแข่งขันในระดับนานาชาติ ครู จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ต้องมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการสื บค้นใช้ขอ้ มู ลสารสนเทศ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (ICT) และเทคโนโลยี แหล่ง
เรี ยนรู้ เครื่ องมือต่างๆ (digital tool) มาออกแบบสร้างสรรค์ การผลิต/ปรับปรุ งสื่ อการเรี ยนรู้ รวมถึง
การพัฒนาผลงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล และสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ได้ซ่ ึ งเป็ นทักษะที่จาเป็ นของทักษะในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และเป็ น
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ การเรี ยนรู้ และการทางานในโลกยุคเทคโนโลยี สาหรับสมรรถนะ
ที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากในยุคปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมาอยู่รวมกัน ครู จาเป็ นต้องมี ความรู้ความตระหนักต่อโลก และความตระหนักรู ้ ถึง
สภาพแวดล้อม รวมถึ งความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการทางสังคม
ศาสนาวัฒนธรรม แบบแผนทางสังคมของชุ มชน วิถี ชุมชน ประเพณี พิ ธี ก รรมซึ่ ง คุ ณลัก ษณะ
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบของทักษะชีวติ (Life Skills)ดังนั้นครู ตอ้ งมีการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
ทางสังคม และวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็ นฐานความรู้ ไปใช้ในการออกแบบการเรี ยนรู้ และบูรณาการเนื้ อหา
แนวคิด และประยุกต์ใช้วธิ ี การสอนเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
ความเข้า ใจ สามารถปฏิ บ ัติ ต นได้ แ ละน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้รั บ ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวัน และดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
ของสถาบัน พัฒ นาครู ค ณาจารย์แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา(2549)ที่ ไ ด้กาหนดสมรรถนะใน
การจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้วย 1) ความ สามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตร 2) ความสามารถ
ในเนื้ อหาสาระที่ ส อน 3) ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ 4) ความสามารถในการ
เลือกใช้และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ และ 5) ความสามารถในการวัดและประเมินผล นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549) ที่ ได้กาหนดสมรรถนะด้านการจัดการเรี ย นรู้
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คือ 1) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละการสอน 2) รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒ นา รู ป แบบการ
เรี ย นการสอน 3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ 4)การบู ร ณาการเนื้ อ หาใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ 5) การบู ร ณาการการเรี ย นรู ้ แ บบเรี ย นร่ ว ม 6) เทคนิ ค และวิทยาการ
จัดการเรี ยนรู้ 7) การใช้การผลิตสื่ อ และการพัฒนา นวัตกรรมในการเรี ยนรู้ 8)การ จัดการเรี ยนรู้ แบบยึด
ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ 9)การประเมินผลการเรี ยนรู้ และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของชรอยวรรณ
ประเสริ ฐผล (2556) พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 7 สมรรถนะคือ 1)
ความรู้และทักษะในการใช้หลักสู ตรเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ 2) ความรู้และทักษะในการออกแบบการ
เรี ยนรู้ 3) ความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 4) ความรู้และทักษะในการพัฒนาสื่ อและ
เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ 5) ความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผล 6) ความรู้และทักษะในการ
วิจยั ทางการศึกษา 7) การมีคุณลักษณะที่เหมาะสมของครู จากการกาหนดและพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ของหน่วยงานและภาครัฐสะท้อนว่าสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือ ในการ
พัฒนาศัก ยภาพครู และพัฒ นาการจัดการเรี ย นรู ้ ทั้ง นี้ เนื่ องจากสมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ เป็ น
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งประกอบด้วย ความรู ้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ครู สามารถนาไปเป็ นเครื่ องมือและใช้เป็ นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ส่ งผลให้ปฏิบตั ิงานและจัดการเรี ยนรู้ ได้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
และส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้บรรลุ เป้ าหมายแห่ งความสาเร็ จ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ SEAMEO
INNOTECH (2510) ที่พบว่าการศึกษาทัว่ โลกมีการพัฒนาสมรรถนะการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้นเนื่ องจาก
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกรอบแนวทาง ในการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนรู้ของครู ซ่ ึ งได้
มีการกาหนดสิ่ งที่ครู ตอ้ งรู้และสิ่ งที่ครู จะต้อง ปฏิบตั ิเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและครู มีคุณภาพซึ่ ง
จะส่ งผลต่อสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเพิ่มคุณค่าเพื่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับอาภรณ์
ภู่วิทยพันธุ์ (2548) ที่เสนอว่าสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญในการนาไปใช้เป็ นมาตรฐานในการพัฒนาการเรี ยนรู้ และนาไปเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน
ความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะเพื่อให้ทราบขีดความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งจะนาไปสู่ การมี
สารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู้ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลตามเกณฑ์หรื อสู งกว่าเกณฑ์ตาม
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Steiner (2010) ที ่ พ บว่า
สมรรถนะการเรี ย นรู ้ เ ป็ นมาตรฐานในการดาเนิ นงานที่ มี ค วามสาคัญต่อ ความสาเร็ จในการจัด
การเรี ยนรู้ของครู และสมรรถนะทาให้ระบบการศึกษามีการพัฒนา และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ครู จึงต้องใช้สมรรถนะเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
ความสาเร็ จและใช้เป็ นเครื่ องมือประเมินระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองซึ่ งจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมาย และการปฏิบตั ิงานของครู ในด้านความรู้ และ
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ทักษะต่างๆจะสะท้อนถึงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามเป้ าหมายของโรงเรี ยน
2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ย นรู้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ด้ว ยการวิเคราะห์ องค์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง(Confirmatory factor analysis) พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ท้ งั 143 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็ นบวก และมีนยั สาคัญทาง
สถิ ต ิ ท ุ ก ค่า แสดงว่า ตัว บ่ง ชี้ ท ้ั ง 143 ตัว บ่ง ชี้ เ ป็ นตัว บ่ง ชี้ ที ่ ส าคัญ ขององค์ป ระกอบของ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่สอง (Second order confirmatory factor analysis) ต่อไป และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง พบว่าโมเดลที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวสามารถยืนยันได้วา่ โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ 11สมรรถนะ คือ สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) จานวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะประจาสายงาน 6 สมรรถนะ สมรรถนะ
ย่อยจานวน 20 สมรรถนะ และตัวบ่งชี้ สมรรถนะจานวน 143 ตัวบ่งชี้ ผลการทดสอบ ครั้ ง นี้ แสดง
ให้เ ห็ น ว่า สมรรถนะและตัว บ่ง ชี้ ส มรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ส่งผลต่อคุ ณภาพการจัดการเรี ยนรู้
ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล และสามารถใช้วดั สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากลได้อย่างมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้เนื่องมาจากสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่พฒั นาขึ้นใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) แบบผสมผสานวิธีการ(Mixed Method Research) ระหว่าง การวิจยั เชิงคุณภาพและ
การวิจยั เชิงปริ มาณโดยเริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ศึกษาและสังเคราะห์ เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ และการประเมินความต้องการจาเป็ น
(Needs Assessment)ของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมากาหนดเป็ นสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะและตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)ความเที่ยงตรง
(Validity) การสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ(Connoisseurship)การให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสอบถามความคิดเห็นของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนใน
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลทาให้ได้สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปสร้าง
เป็ นโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ สอดคล้องกับรัตตินนั ท์ ฏิระวณิ ชย์กุล (2556)
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ที่ได้พฒั นาสมรรถนะตัวชี้ วดั สมรรถนะบัณฑิ ตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมายที่ได้
ใช้ก ระบวนการวิจ ยั และพัฒ นา (Research and Development) แบบผสมผสานวิธี ก าร(Mixed
Method Research)ในการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับทิพย์อนงค์ กุลเกตุ
(2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอน
วิช าชี พ ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก โดยใช้ก ระบวนการวิจ ยั และพัฒ นา (Research and Development) แบบ
ผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research)โดยการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ การประเมินความต้องการจาเป็ น
และการการตรวจสอบรู ปแบบสมรรถนะโดยการสัมมนาอ้างอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) และ
ชรอยวรรณ ประเสริ ฐผล (2556 ) ได้พฒั นารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู ใหม่โรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
การศึกษาโรงเรี ยนที่มีการปฏิบตั ิเป็ นเลิศโดยการสัมภาษณ์ และการสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม การตรวจสอบเอกสาร
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ การประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะซึ่ งผลการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา(Research and Development) ทาให้ได้สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลต่อการนาไปใช้และในการพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะมีการกาหนด
ตัวบ่งชี้ ที่ดีโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตามที่มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ (2559) กาหนดไว้วา่ ต้องมีค่าเฉลี่ ย ( X )
มากกว่า3.50 ขึ้นไป และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00ถื อว่าสอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายซึ่ ง
สอดคล้องกับ Johnstone (1981) และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2551)ที่ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาตัว
บ่งชี้ ที่ดีวา่ ค่าตัวบ่งชี้ จะต้องกาหนดเป็ นปริ มาณ ตัวชี้ วดั ต้องแสดงสภาพที่ศึกษาเป็ นค่าตัวเลข หรื อ
ปริ มาณเท่านั้น ในการแปลความหมายค่าของตัวชี้วดั จะต้องนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ดังนั้นในการสร้างตัวชี้วดั จะต้องมีการกาหนดความหมายและเกณฑ์ของตัวชี้ วดั อย่างชัดเจน
3. ผลการประเมินประสิ ทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่ งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน
ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน4 ด้าน พบว่าในภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความเหมาะสม (Propriety standard) ด้านความถูกต้อง (Accuracy
standard) ด้านความเป็ นประโยชน์ (Utility standard) และด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility standard)
โดยประสิ ทธิ ผลด้านความเหมาะสม (Propriety standard) มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่ สุ ดกว่า
ทุกด้าน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะได้พฒั นาตามขั้นตอน และ
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กระบวนการพัฒนาตามหลักการและทฤษฎี โดยเริ่ ม ต้นจากการก าหนดวัตถุ ประสงค์เพื่ อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้อง
กับ Stufflebeam D.L. (1981) ที่ระบุวา่ การประเมินต้องกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นของการประเมินไว้
เป็ นทางการหรื อระบุวตั ถุประสงค์ของการประเมินไว้อย่างชัดเจนจะทาให้ผลการประเมินมีคุณภาพ
น่าเชื่ อถือส่ งผลให้ระบบที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพและมีความ เหมาะสม นอกจากนี้ แล้วในการ
พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะยังได้มีการศึกษา สังเคราะห์หลักการ แนวคิด เอกสารและ
งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู สมรรถนะการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ เทคนิค และ
วิธีการ การจัดการเรี ย นรู้ ที่เป็ นมาตรฐานสากล การจัด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 การ
สัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาความ
ต้อ งการจ าเป็ นของครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลซึ่ งเป็ นการให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด
สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะ และศึกษาหลักการและเจตนารมณ์ของโรงเรี ยนมาตรฐาน สากลที่
มุ่ ง พัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี คุ ณ ภาพทั้ง ในฐานะพลเมื อ งไทยและพลโลกเที ย บเคี ย งได้ ก ั บ นานา
อารยประเทศ และเสริ มสร้างความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับ หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 ให้เป็ นไปตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO และยก ระดับการจัดการเรี ยนการสอนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของประเทศชั้นนาที่มีคุณภาพการศึกษาสู ง สอดคล้องกับแนวคิ ด
ของ Spencer & Spencer (1993) ที่เสนอแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะว่าสิ่ งสาคัญที่สุดซึ่ งต้อง
ดาเนิ นการคือการศึ กษาหรื อกาหนดเป้ าหมายขององค์การ (Goal) พร้ อมปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ
รวมทั้งการศึกษาถึงโครงสร้างในจุดต่างๆที่สาคัญขององค์การจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อการ
สัมภาษณ์ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อให้ได้สมรรถนะขององค์การที่สาคัญและสร้ าง
คุ ณค่าให้แก่องค์การมากที่สุด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ Johnstone (1981) นงลักษณ์ วิรัชชัย
(2542) สุ วิมล ติรกานันท์ (2545) รัตนะ บัวสนธ์ (2555) ที่ได้เสนอแนวคิดว่าการกาหนดวัตถุ
ประสงค์ที่ชดั เจนย่อมส่ งผลให้ได้สมรรถนะและตัวบ่งชี้ การศึกษาที่มีคุณภาพสู ง และเป็ น ประโยชน์
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ สอดคล้องกับ กุล ยา ตันติผ ลาชี ว ะ (2537) และ Mansfield (1996) ที่ ไ ด้
เสนอการกาหนดสมรรถนะ โดยการวิเคราะห์ ตามหลักทฤษฏี และตารา การสอบถามกลุ่ มผูท้ รง
คุณวุฒิและประเมินความต้องการจาเป็ น (Needs Assessment) จากผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยแล้วนามา
สกัดเป็ นสมรรถนะ ส าหรั บการพัฒนาตัวบ่ง ชี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการนิ ยามเชิ งประจักษ์ (Empirical
Definition) กาหนดรู ปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตวั บ่งชี้ โดยมี ทฤษฎี ตารา เอกสาร และ
งานวิจยั เป็ นพื้นฐาน และกาหนดน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ซึ่ งวิธีการนิ ยามเชิ งประจักษ์ เป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั มากที่สุด เนื่ องจากการกาหนดนิ ยามเชิ งประจักษ์
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ของตัวบ่งชี้ น้ นั ในส่ วนแรกเป็ นการกาหนดโมเดลโครงสร้ างว่าตัวบ่งชี้ การศึกษาประกอบด้วยตัว
แปรย่อยอะไรบ้าง และอย่างไร โดยมีทฤษฎีเป็ นพื้นฐานรองรับโมเดลที่ได้ และส่ วนที่สอง คือการ
กาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรย่อยจากข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยรวบรวมตัวแปรย่อยตาม
โมเดลโครงสร้ างที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น แล้วนามาวิเคราะห์ ให้ไ ด้ค่ าน้ า หนักตัวแปรย่อยที่ ใช้ใ นการสร้ า ง
ตัว บ่ง ชี้ ด ้ว ยการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน อัน ดับ ที่ หนึ่ ง (confirmatory factor analysis)
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order confirmatory factor analysis)
โดยใช้ โปรแกรม LISREL ท าให้ไ ด้สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู
โรงเรี ยน มาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์และตัวบ่งชี้ สมรรถนะทุกตัวมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ.01 แสดงว่าตัวบ่งชี้ ทุกตัวเป็ นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญของโมเดลสมรรถนะและตัวบ่งชี้
สมรรถนะ การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับอนันต์ นามทองต้น
(2553) ประยูร เจริ ญสุ ข (2553) ศราวุธ สุ ตะวงค์ (2554) กาญจนา บุญส่ ง (2551) ปาจรี ย ์ รัตนานุ
สนธิ์ (2556) กัลยารัตน์ เมธี วีรวงศ์ (2558) และลัดดาวัลย์ สื บจิต(2557) ที่ได้พฒั นาตัวบ่งชี้ โดยใช้
วิธีการนิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
(confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order
confirmatory factor analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL ทาให้ได้ตวั บ่งชี้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจัก ษ์ แ ละตัว บ่ ง ชี้ สมรรถนะมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และเพื่ อ ยื น ยัน คุ ณ ภาพของ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะว่ามี ประสิ ทธิ ผล สามารถนาไปพัฒนาสมรรถนะของครู ท้ งั ใน
ความรู้ ทักษะและคุ ณลักษณะของครู ได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คนประเมินเพื่อยืนยันและตรวจสอบคุณภาพของสมรรถนะ และตัวบ่งชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นโดยการตรวจสอบความ ความเป็ นไปได้ (feasibility) ความ
เป็ นประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และด้านความถูกต้อง (Accuracy) ทาให้
ได้สมรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะที่มีคุณภาพสามารถนาไปเป็ นเครื่ องมือในการวัดสมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู ้ ข องครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ Johnstone
(1981) นงลัก ษณ์ วิรัช ชัย (2542) สุ วิมล ติร กานันท์ (2545) รัต นะ บัวสนธ์ (2555) ที่ ไ ด้
เสนอแนวคิด ในการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตัวบ่งชี้ ที่พฒั นาขึ้นโดยการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (reliability) ความเที่ยงตรง (validity) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ความเป็ นประโยชน์
(utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และความเชื่อถือได้ (credibility)ซึ่ งจะได้สมรรถนะและ
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสามารถใช้เป็ นสารสนเทศในการบริ หารและการจัดการระบบการศึกษา
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4. ผลการการประเมินตนเองตามสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่ งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู ้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ทั้ง11สมรรถนะในภาพรวมครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะใน
การจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก สาหรับสมรรถนะหลักมีที่ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสูงสุ ดคือ
สมรรถนะด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากจริ ยธรรม
จรรยาบรรณ และค่านิ ยมเป็ นสิ่ งที่ดีมีคุณค่าทั้งทางกาย ใจ และสังคม ครู จึงต้องดารงตนและประพฤติตน
ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พครู และค่านิ ยมที่ดีงาม
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครู ผูเ้ รี ยน และสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชี พครู และมุ่งมัน่ พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ประพฤติตนให้เป็ นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอันดีแก่ผเู ้ รี ยนด้วยกันเอง ต่อสังคมและเพื่อการ ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยารัตน์ เมธี วรี วงศ์ (2558) ที่พบว่า องค์ประกอบด้านเป็ นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีแก่นกั เรี ยนและปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แก่ ผูเ้ รี ย นเป็ นองค์ป ระกอบที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด สอดคล้อ งกับ สานัก งานบริ ห ารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2555) ที่ได้กาหนดหลักการ
และเหตุผลของการจัดโรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยครู ตอ้ งมี การปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั
ผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษาต้องให้มีการพัฒนาบุคคลในองค์ รวมทั้งมิติของความรู ้และคุณธรรมคู่
กัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น อัน จะส่ ง ผลให้ ป ระชาคม โลกอยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสั น ติ สุ ข
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ(2554) ที่กาหนด มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ซ่ ึ งจะเป็ นครู ในอนาคต
ต้อ งเป็ นผู้ที่ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้า หาญทางจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบสู งต่อวิชาการ และวิชาชี พ สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิ การคุรุสภา ( 2556) ที่ได้
กาหนดสาระความรู ้ และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาโดยได้กาหนด มาตรฐาน
ด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณประกอบด้วย 2 สมรรถนะคือ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่
ดี มีจิตสานึกสาธารณะ เสี ยสละให้สังคม และปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ นอกจากนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กาหนดสมรรถนะด้านจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู ไ ว้ใ นสมรรถนะหลัก ของสมรรถนะครู สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ A SEAMEO INNOTECH (2010) ที่ได้ทาการ
ศึกษาสมรรถนะของครู สาหรับเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งหมด 11 ประเทศ พบว่า สมรรถนะ
จรรยาบรรณและค่านิยมเป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับครู
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สาหรับตัวบ่งชี้ของสมรรถนะด้านจริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิ ยมที่ครู มีสูงสุ ดคือ ด้าน
ความเคารพเทิ ด ทู น สถาบัน พระมหากษัต ริ ย์ ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากความเคารพเทิ ด ทู น สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์เป็ นค่ า นิ ย มที่ ดีง ามของคนไทยทุ ก คนที่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ ก ันมาและเป็ นคุ ณลัก ษณะที่
แสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองดีของชาติ ธารงไว้ซ่ ึงความเป็ นชาติไทยโดยได้เข้าร่ วมและมีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ การแสดงความสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ
ของพระมหากษัตริ ย แ์ ละแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ครู จึงประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี และเป็ นผูท้ ี่มี บทบาทสาคัญในการปลู กฝั งค่ านิ ยมที่ ดีง ามด้านความเคารพ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2551)ได้กาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่ง
พัฒ นาผูเ้ รี ย นทุ ก คนให้มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ 8ประการซึ่ งรั ก ชาติ ศาสน์ กษัต ริ ย ์ เป็ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่1ที่ผเู้ รี ยนต้องพึงมีโดยคุณภาพของผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่กาหนดขึ้นพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั ซึ่งทาให้
มีความจาเป็ นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนทุกคนเพื่อช่ วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติ ปัญญา และคุณธรรมอันจะนาไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงสงบสุ ขในสังคมและเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพ.ศ.2551นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช,2557) ที่กาหนดให้
มี ก ารสร้ า งค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทยโดยต้ อ งสร้ า งคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ตามค่านิ ยมไทย 12 ประการของนโยบายเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
หลักสู ตร
สมรรถนะหลักที่ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีต่าสุ ดคือสมรรถนะการสื่ อสาร โดยตัวบ่งชี้
สมรรถนะที่ครู มีต่ าสุ ดคือ การใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่ นๆในการสื่ อสาร ฟั ง พูด
อ่าน และ เขียนได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิลยั พรณ์ เสรี วฒั น์ (2555) ที่ได้ทาการศึกษาการ
ประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า ในด้านปัจจัยนาเข้าครู ผสู้ อนในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลขาดความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร กระบวนการเรี ยนการสอนยัง
ไม่ส่งผลต่อคุ ณภาพของนักเรี ยนเท่าที่ควร ส่ งผลให้การสื่ อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาของผูเ้ รี ยนมี
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดด้วย สอดคล้องกับผลการศึ กษาของกัลยารั ตน์ เมธี วีรวงศ์ (2558) ที่ พบว่าตัวบ่งชี้
ด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนรู ้สู่ สากลของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความ
เหมาะสมน้อยกว่าด้านอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ สมรรถนะการสื่ อสาร และตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่ อสาร ฟั ง พูด อ่าน และ เขียนของครู
จะมี ผลการประเมินต่ า สุ ด เมื่ อเที ย บกับ ด้านอื่ นแต่ ก็ มี คุณภาพอยู่ใ นระดับมาก ทั้ง นี้ เนื่ องมาจาก
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หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากลพัฒนาโดยยึดรู ปแบบโครงสร้างหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551และมี ก ารก าหนดตัว ชี้ ว ดั ด้า นหลัก สู ต รและการจัด
การเรี ย นการสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ งพบว่า มีการกาหนดการจัดการเรี ยนการสอนด้ว ย
ภาษาอังกฤษในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เท่านั้นและพบว่าเป้ าหมายในการ
พัฒนาครู ผสู้ อนในการใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่ อสารฟั ง พูด อ่าน และ
เขี ย นซึ่ งเป็ นการพัฒนาครู ผูส้ อนครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นเรี ย นรู ้ ภาษาต่ า งประเทศโดยพัฒนา
ภาษาจีนภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆและพัฒนาครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอนเท่านั้น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ที่
ได้ส รุ ปการด าเนิ น งานจัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 พบว่ากระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย นส่ วนใหญ่ย งั ไม่ส ามารถสะท้อน
ให้เ ห็ น ถึ ง การจัด การเรี ยนรู ้ ตามเจตนารมณ์ ของหลักสู ตรได้อย่างเป็ นรู ปธรรมในหลายประเด็น
รวมถึงการฝึ กทักษะความสามารถในการสื่ อสาร
สมรรถนะประจ าสายงานที่ ค รู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลมี สู ง สุ ด คื อ สมรรถนะการ
ประเมินผูเ้ รี ยน (Student’s evaluation) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกับงานวิจยั ของ Partnership
for 21st Century (2007) พบว่าการประเมินผูเ้ รี ยนถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญของการเรี ยนการสอนและ
การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่เพียงแต่เป็ นการวัดที่เชื่ อถื อได้และมีความเที่ยงตรงแต่ยงั เป็ นการวัด
ความรู้ และความเข้าใจในการเรี ยนของนักเรี ยนและยังช่ วยให้ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ให้กบั ครู และนักเรี ยนในการพัฒนาการเรี ยนการสอน สาหรับตัวบ่งชี้สมรรถนะการประเมินผูเ้ รี ยน
ที่ครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีสูงสุ ด คื อการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of
Learning ) ตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ซึ่ งหมายถึงว่าครู มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการวัดผล
และประเมิ นผลผูเ้ รี ย นตามหลัก การวัดและประเมิ นผล ในชั้นเรี ย น ทั้ง นี้ เนื่ องมาจากโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลได้กาหนดความสาเร็ จขั้นสุ ดท้ายของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลคือคุณภาพของผูเ้ รี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายที่แต่ละโรงเรี ยนกาหนดและตามความตกลงไว้
กับ โครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ทั้ง ยัง ได้ก าหนดตัว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ด้า นผู้เ รี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตัวชี้วดั ด้านหลักสู ตร และการจัดการเรี ยน
การสอนของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ ก าหนดในการใช้ ร ะบบการวัด และประเมิ น ผลแบบ
มาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน ดังนั้นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ (Assessment of
Learning) จึ ง เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ที่ สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อบ่ งบอกถึ ง ระดับ
ความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นและช่ วยให้ ส ารสนเทศเพื่ อใช้เ ป็ นแนวทางให้ ก ับ ครู และ
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นักเรี ย นในการวางแผนในการปรั บปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ การวัดผลและประเมินผล
การเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนมาตรฐานสากลใช้หลักการดาเนิ นการการวัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยการวัด
ประเมินผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning) เป็ นการวัดเพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ หรื อเป็ นการประเมินผลสรุ ปในการเรี ยนซึ่ งเป็ นการบ่งบอกถึ งระดับ
ความสาเร็ จในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและ การจัดการเรี ยนรู้ของครู และครู สามารถนาผลการประเมิน
มาวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุ งแนวทางการจัดการเรี ยนรู้และแนวทางการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับพิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2559) ที่ได้ศึกษาการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยน พบว่า ครู เน้นที่การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้(Assessment of Learning) มากที่สุด ซึ่ งเป็ นการประเมินรวบยอดเพื่อตัดสิ น
ผลการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนที่ครู ผูส้ อนมีบทบาทหลักในการประเมินโดยใช้ผลลัพ ธ์การเรี ยนรู้ เป็ น
มาตรฐานการประเมิ น ใช้วิธี ก ารและเครื่ องมื อ ประเมิ น ที่ มี คุ ณภาพเชื่ อถื อได้ และมี ค วามเป็ น
ทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้(Assessment for Learning) และการประเมินขณะเรี ยนรู้
(Assessment as Learning) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ The Partnership for 21st Century (2007)
ที่พบว่า ในการวัดผลและการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะ
หรื อระดับขีดความสามารถสู งนั้นต้องส่ งเสริ มให้มีการประเมินผลทั้งการทดสอบ โดยใช้ขอ้ สอบ
มาตรฐานพร้ อมกับ การประเมิ นผลจากกิ จกรรมการเรี ย นการสอนในห้องเรี ย นหรื อ การสอบ
ระหว่างเรี ยนและ การสอบปลายภาค นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับกับ Voogt & Roblin (2010)ที่ได้
ทาการศึกษาโดยสังเคราะห์งานวิจยั ในการวัดผลประเมินผลของแต่ละประเทศและผลจากการศึกษา
พบว่าการประเมินที่สาคัญจะใช้ขอ้ สอบมาตรฐานในการประเมิน และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของMcKinsey& Company(2007)พบว่า บทบาทของครู ในระบบของโรงเรี ยนที่เป็ นมาตรฐานสากล
ที่ทาให้การสอนมีคุณภาพสู งสุ ดส่ งผลถึงการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามสากลหรื อตามระดับของโลกนั้นครู
จะต้องวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จและจากข้อสอบมาตรฐาน
สาหรับ สมรรถนะประจาสายงานที่ ครู โรงเรี ย นมาตรฐานสากลอยู่ในระดับ ต่ าสุ ดคื อ
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้(Learning Management) แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งตัวบ่งชี้ สมรรถนะที่
ต่าสุ ดของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ คือการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการเรี ยนรู ้คิดด้วยจิตทั้ง 5
(Five Minds for the Future) ซึ่ งพบว่าอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกันทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดกระบวน
การเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนรู้คิดด้วย จิตทั้ง5 เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ซ่ ึ งมีความสัมพันธ์กบั การสร้างและ
พัฒนาทักษะการคิดซึ่ งประกอบด้วยการคิด เชิ งวิเคราะห์ การสังเคราะห์ขอ้ มูลที่มีมากมาย หรื อ
การบูรณาการแนวคิ ดต่างๆจากเนื้ อหาสาระต่างๆรวมถึ งแหล่ งต่างๆนามาเป็ นข้อสรุ ปหรื อสร้ าง
ข้อมูลใหม่สาหรับนาเสนอต่อผูอ้ ื่น ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถในการ
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ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และการมีจิตจริ ยธรรมโดยถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่ วนตน การปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพลเมืองที่ ดีและ รั บผิดชอบต่ อสั งคม ซึ่ งการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคือ IS
1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS 2-การสื่ อสารและการนาเสนอ และIS 3-การนาองค์
ความรู้ไปใช้บริ การสังคมซึ่ งเป็ นสาระเพิ่มเติมความเป็ นสากลของหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2555) ที่พบว่าปั ญหาใน
การจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลยังขาดความชัดเจนและครู ยงั ไม่เข้าใจรายละเอียด
เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่ วมของสถานศึกษามีนอ้ ย ครู ส่วนใหญ่ดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ขาดการวางแผนร่ วมมื อ ทาให้การดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู้อาศัยความรู้
พื้ นฐานของแต่ ล ะคน ผลการจัด การเรี ย นรู้ จึง ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่ ต้ ัง ไว้ซึ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ยังไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดคุ ณภาพตาม
เจตนารมณ์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะและ
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study) และเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิทดลอง
ทักษะและความสามารถในการคิดรู ปแบบต่างๆ เช่นการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การ
คิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะและความสามารถในการทางานและความเป็ น
ผูม้ ีจิตสาธารณะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ ได้โมเดลโครงสร้ างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจยั ที่สามารถนาไป
ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนหรื อสร้ างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรี ย นรู้ ใ น
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเพื่อให้ครู ได้ ทราบจุดเด่น จุดด้อยในการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนรู้
และสามารถเป็ นเครื่ องมือให้ครู ได้ พัฒนาตนเองตามขีดความสามารถได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็ นที่แท้จริ ง ซึ่ งจะช่ วยลดปั ญหาความไม่มีคุณภาพของครู ลดเวลา และปั ญหาในการ
พัฒนาครู ที่ไม่ตรงกับสภาพจริ ง
2. ผลจากการวิจยั พบว่า ค่า เฉลี่ ย ของสมรรถนะการสื่ อสารของครู มี ค่า เฉลี่ ย ต่า ที่ สุ ด
และตัวบ่ง ชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ดของสมรรถนะการสื่ อสารคื อ การใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่า ง
ประเทศอื่นๆในการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่าน และ เขียนได้ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการสื่ อสาร
ของครู เป็ นสิ่ งที่ควรได้รับการพัฒนาดังนั้น สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาบุคลากรครู
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และสานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็ นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลควรตระหนัก ถึ ง ความส าคัญในการพัฒนาครู ใ ห้เป็ นผูท้ ี่ มี ความสามารถในการ
สื่ อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของครู และการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
บรรลุ ตามเป้ าหมายด้านคุ ณภาพครู คื อครู ส ามารถใช้ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อสารและด้า น
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลกคือสื่ อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
3. สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลสามารถนาสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ของครู
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลไปใช้ในการตรวจสอบและประเมินครู เพื่อนาผลไปกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพผูเ้ รี ยน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาไปใช้ในการออกแบบจัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ให้
มีสมรรถนะในการจัดการเรี ยนการสอนตามตัวบ่งชี้สมรรถนะที่พฒั นาขึ้น
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาทัว่ ไป สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู สามารถนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู้ ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลไปใช้เป็ นประโยชน์ในด้า นการก ากับ ติ ดตาม
(monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และการประเมินผล (evaluation) การดาเนินงานในการ
จัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้มากน้อยเพียงใด
6. ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานสามารถนาสมรรถนะและตัวบ่ ง ชี้
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒั นาขึ้นไปประยุกต์ใช้ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในด้านกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การยกระดับการจัดการ
เรี ย นรู้ การพัฒนาคุ ณภาพครู และคุ ณภาพผูเ้ รี ย น ให้บรรลุ ตามเป้ าหมายของโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1.ผลจากการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ ส มรรถนะการจัด
การเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ดังนั้นควรมี การวิจยั เกี่ ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาที่เข้าโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้สมรรถนะและตัว
บ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ที่สามารถเป็ นเครื่ องมือในการยกระดับการจัดการเรี ยนรู้ ให้ได้
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มาตรฐานหรื อ สู ง กว่า มาตรฐานสากลและเพื่อพัฒ นาคุ ณภาพของครู แ ละผูเ้ รี ย นให้มีศ กั ยภาพ
เป็ นพลโลกตามเจตนารมณ์ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นกับ
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเพื่อใช้ประกอบ
การพัฒนาสมรรถนะครู ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิ ง
สาเหตุ (Path Analysis)
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่นาสมรรถนะและตัว
บ่ ง ชี้ สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลไปใช้เ ป็ นเครื่ องมื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานและการจัดการเรี ยนรู้ ของครู กบั โรงเรี ยนทัว่ ไปเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. ควรทาการศึกษาวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดลที่ ได้รับ
การทดสอบจากงานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแนวทางและพัฒนาต่ อยอดเพื่ อพัฒนารู ปแบบการผลิ ตและ
พัฒนาครู ให้มีสมรรถนะตรงตามการจัด การศึกษาในยุค Thailand 4.0 และนโยบายการปฏิ รูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทที่ าการสั มภาษณ์
1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ ตาแหน่ง อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
2.ดร.รัตนา ศรี เหรัญ
ตาแหน่ง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.นายแพทย์ สุ ริยเดว ทรี ปาตี
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
4.นายชัยอนันต์ แก่นดี
อดีตผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเบญจมราชู ทิศ
ราชบุรีโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
จังหวัดราชบุรี
รายชื่อผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิง่ วรา
2.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ปราณี
3.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
4.ดร.ญาณภัทร สี หมงคล
5.ดร.ณริ นทร์ ชานาญดู

คณบดีคณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการ
ประเมินผล และวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ประจาภาควิชาวิจยั และพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
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รายชื่อผู้เชี่ ยวชาญในการสั มมนาอิงผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปั ญญา ทองนิล คณะบดีครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ รองคณบดีคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้ นจอมบึง
3. ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
4.ดร.รัชชัยย์ ศรสุ วรรณ.
ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนรัตนราษฎร์บารุ ง
5.นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรี ยนราชโบริ การนุเคราะห์
6 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สพฐ.) นักวิชาการชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
7.ดร.อาไพ ห่วงทอง
ครู ชานาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนราชโบริ การนุเคราะห์
8.ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
ครู เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาพลศึกษา
โรงเรี ยนราชโบริ การนุเคราะห์
9.นางศรี สมวงษ์ สุ ขคันธรักษ์
ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนราชโบริ การนุเคราะห์
10.นางเพ็ญนภา ธี รทองดี
ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสายธรรมจันทร์
11.นายวรรณะ แก้วมณี เอี่ยม
ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
12.นางวรรษิดา พิทกั ษ์พิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาฯโรงเรี ยนรัตนราษฎร์บารุ ง
13.นางมาลัย ทองสิ มา
ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โรงเรี ยนราชินีบูรณะ นครปฐม
14.นายธนา เทศทอง
ครู ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
โรงเรี ยนราชินีบูรณะ นครปฐม
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบยืนยันคุณภาพเครื่ องมือวิจัยตามกรอบมาตรฐานการประเมิน
ด้ านการบริหารการศึกษา
1.รศ.ดร.สมบัติ คชสิ ทธิ์
2.รศ. ดร. กาญจนา บุญส่ ง
3.ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
ด้ านหลักสู ตรและการสอน
4.ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ชยั ไทรพงษ์พนั ธุ์
5.ผศ.ดรชาญชัย ยมดิษฐ์
6.ดร. จันทนา นนทิกร
7.อาจารย์ดร.พิทกั ษ์ นิลนพคุณ

8.ดร.พนอ สงวนแก้ว
ด้ านการวัดผลประเมินผล
9.รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว
10.ผศ.ดร.สุ รชัย มีชาญ
11.อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
อาจารย์ประจาหลักสู ตรสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
อาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกมวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
นักวิจยั หลัก(ประจาภาคกลาง) มูลนิธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาการเรี ยนรู้ (มสวร.)
อาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกสาขาวิชาหลักสู ตรและ
การสอนคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรี ยนท่ามะขามวิทยา
อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิจยั และประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการวัดผลและ
วิจยั การศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิจยั และประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

ภาคผนวก ข

สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

491

คานา
สมรรถนะและตัวบ่งชี้ สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากลฉบับนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของครู โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล คือยกระดับ
การจัดการเรี ยนรู้ เทียบเคีย งมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี
ศักยภาพเป็ นพลโลก (Word Citizen) คือเป็ นผูท้ ี่มี ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner
Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ เยาวชนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21
สมรรถนะการจัด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ ครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลมี ท้ งั หมดจ านวน 11
สมรรถนะประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก (Core competency) 7 สมรรถนะย่อย และ31 ตัวบ่งชี้
ส่ วนสมรรถนะประจาสายงานประกอบด้วย 6 สมรรถนะประจาสายงานงาน (Functional competency)
13 สมรรถนะย่อย และ112 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills))
และคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Attribute) สาหรับสมรรถนะการจัดจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก(Core Competency) และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency ) ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมมี1สมรรถนะย่อย
สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสาร
สมรรถนะที่ 4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
สมรรถนะที่ 5 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
2. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ
สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลักสู ตร
สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สมรรถนะที่ 3 การประเมินผูเ้ รี ยน
สมรรถนะที่ 4 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
สมรรถนะที่ 5 การทางานเป็ น
สมรรถนะที่ 6 สังคมและวัฒนธรรม
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สมรรถนะที่ 1 การพัฒนาวิชาชีพ
คานิยาม : การพัฒนาวิชาชี พ (Career Development) หมายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู ที่
แสดงถึ งการเป็ นผูท้ ี่มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ พัฒนาตนเอง สร้ างองค์ความรู ้ และนวัตกรรมใหม่ๆ
ร่ วมแลกเปลี่ ยน และถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ สิ่งปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศกับเพื่อนร่ วมวิชาชี พสู่ การ
ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน
สมรรถนะย่อย

กลุ่มสมรรถนะ
K S A

ตัวบ่ งชี้

1.1 เป็ นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้คาปรึ กษา
แนะนา (Coaching and Mentoring) ทางวิชาชีพได้
1.2 สนับสนุ นทางวิชาชี พแก่ ชุมชนทั้งในด้านการให้
การศึกษา การมีส่วนร่ วม การแบ่งปั นสิ่ งปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
รวมทั้ง การบู ร ณาการหลอมรวมทัก ษะหลากหลาย
การปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน
1.3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยน
การสอนกับ เพื่ อ นร่ ว มวิ ช าชี พ ในกระบวนการเรี ย นรู้
แบบชุ มชนแห่ งก ารเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ (Professional
Learning Community :PLC)
เกณฑ์ การประเมินสมรรถนะ
1.การบริการทาง
วิชาชี พและชุ มชน
(Professional and
Community
Service)

ระดับ1 ปรับปรุ ง
ครู แสดงพฤติ ก รรม
และและคุ ณ ลั ก ษณะ
ของการพัฒนาวิชาชี พ
ไม่ ค รบทั้ง 3 ตัว บ่ ง ชี้
และไม่ ป รากฏอย่ า ง
ชัดเจน

ระดับ2 พอใช้
ครู แส ดงพฤติ กรรม
และคุ ณ ลั ก ษณะของ
การพั ฒ นาวิ ช าชี พมี
ครบทั้ง 3 ตัว บ่ ง ชี้ แต่
ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน

ระดับ3 ดี
ครู แสดงพฤติ ก รรม
และคุ ณ ลัก ษณะของ
ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ
ครบทั้ง 3ตัวบ่งชี้ อย่าง
ชั ด เจน แต่ ย ั ง ไม่ ไ ด้
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิสัย







ระดับ 4 ดีมาก
ครู แสดงพฤติ ก รรม
และคุ ณ ลัก ษณะของ
ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ชี พ
ครบทั้ง 3ตัวบ่ ง ชี้ อย่า ง
ชั ด เ จ น แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
อย่างเป็ นกิจนิสัย
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สมรรถนะย่อย
2.ทักษะการบริหาร
จัดการ/การสร้ าง
แรงจูงใจพัฒนาด้ าน
วิชาการ
(Management
Skills/Academic
Motivation.

กลุ่มสมรรถนะ
K S A

ตัวบ่ งชี้
2.1 ค้นคว้าหาความรู ้ ติดตามองค์ความรู ้ใหม่ๆทาง
วิชาการและวิชาชีพและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.2 สร้างแรงจูงใจพัฒนาด้านวิชาการในการพัฒนาตนเอง
และเพื่อนครู





เกณฑ์ การประเมินสมรรถนะ
ระดับ1 ปรับปรุ ง
ครู ไม่แสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจพัฒ นาด้ า น
วิชาการทั้ง2 ตัวบ่งชี้

ระดับ2 พอใช้
ครู แสดงพฤติ ก รรม
และคุ ณ ลั ก ษณะของ
ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจพัฒ นาด้ า น
วิชาการ ตามตัวบ่งชี้ ได้
1ตัวบ่งชี้และพฤติกรรม
ยั ง ไ ม่ ป ร า ก ฏ อ ย่ า ง
ชัดเจน

ระดับ3 ดี
ครู แสดงพฤติ ก รรม
และคุ ณ ลัก ษณะของ
ของทักษะการบริ หาร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจพัฒ นาด้ า น
วิช าการครบทั้ง 2 ตัว
บ่ ง ชี้ แต่ ป รากฏอย่ า ง
ชั ด เ จ น แ ต่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิสัย

ระดับ 4 ดีมาก
ครู แสดงพฤติ ก รรม
และคุ ณ ลัก ษณะของ
ของทักษะการบริ หาร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจพัฒ นาด้ า น
วิ ช าการ ครบทั้ง 2ตัว
บ่ ง ชี้ อย่า งชัด เจนและ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ นกิ จ
นิสัย
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สมรรถนะที่ 2 จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม
คำนิยาม : จริ ยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม (Teacher’s ethics and values) หมายถึง การดารงตน
และประพฤติตนถูกต้อง เหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชี พครู และ
ค่านิยมที่ดีงาม เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครู ผูเ้ รี ยน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู
สมรรถนะย่อย

ตัวบ่ งชี้

จริยธรรมวิชาชีพ 1. มุง่ มัน่ เสี ยสละ มีความเมตตาต่อผูเ้ รี ยน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์ เข้มแข็งในจรรยาบรรณและ
(Professional
ค่านิยมที่ดีงาม
Ethics)
2. ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และค่านิยม
มีจิตสานึกและวิญญาณแห่งความเป็ นครู และเป็ นแบบอย่างที่ดี
กับเพื่อนครู
3.ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน
มีจิตสานึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
4. มีระเบียบวินยั มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบ
และประหยัดอดออม
5. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามสิ ทธิ และหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู
ความเป็ นชาติไทย
6. มีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่และผูบ้ งั คับบัญชา
7. ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
8. มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
9. มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่ วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะ
K S A
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เกณฑ์ การประเมินสมรรถนะ
ระดับ1 ปรับปรุ ง
ครู แสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
จริ ยธรรมวิชาชีพต่ากว่า
5 ตัวบ่งชี้และ
พฤติกรรมที่แสดง ออก
ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน

ระดับ2 พอใช้
ครู แสดงพฤติกรรมและ
คุณลักษณะของจริ ยธรรม
วิชาชีพ 5-8 ตัวบ่งชี้แต่
พฤติกรรมที่แสดงออก
ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน

ระดับ3 ดี
ครู แสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
จริ ยธรรมวิชาชีพ ครบ
ทั้ง9 ตัวบ่งชี้ อย่าง
ชัดเจนแต่ยงั ไม่ได้
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิสัย

ระดับ 4 ดีมาก
ครู แสดงพฤติกรรมและ
คุณลักษณะของจริ ยธรรม
วิชาชีพ ครบทั้ง 9 ตัว
บ่งชี้อย่างชัดเจนและ
ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจนิสัย

สมรรถนะที่ 3 การสื่ อสาร
คานิยาม : การสื่ อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่ อสารแบบการสื่ อสาร
ระบบสองทาง (Two-way Communication) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการฟั ง พูด อ่านและเขียนได้ สามารถเจรจาต่อรอง เลื อกใช้วิธีการสื่ อสารและนาเสนอ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective Communication)
กลุ่มสมรรถนะ
สมรรถนะย่ อย
ตัวบ่ งชี้
K S A
ทักษะการสื่ อสาร 1. ใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารฟัง พูด อ่าน และเขียนได้

(Communication 2. ใช้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ในการสื่ อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้
Skills)
3. เลือกใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น

ได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถสื่ อสาร เขียน และพูดนาเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้สื่อที่เหมาะสมได้ และใช้แหล่งอ้างอิง

ที่เชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5. มีทกั ษะในการต่อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหา
ความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วธิ ี การ

สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ

496
ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ างาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2528
พ.ศ.2547
พ.ศ.2555

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2528-2532
พ.ศ.2532-2536
พ.ศ.2536

นางชวนพิศ ศิลาเดช
153/167 หมู่บา้ นร่ มฟ้ า ตาบลเจดียห์ กั อาเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
70000
โรงเรี ยนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อาเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครู ลาปาง
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์1 ระดับ 3โรงเรี ยนพญาลอวิทยาคม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
อาจารย์1 ระดับ 5โรงเรี ยนจุนวิทยาคม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
อาจารย์2 ระดับ 7โรงเรี ยนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

