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 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ดําเนินการวิจัยโดยการกําหนดกรอบการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร ดวยการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบกับการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาสรางและพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย  ตัวบงชี้  รายการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน  แบบประเมินความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือการใชชุดการประเมิน แบบประเมินประสิทธิผล   ชุดการ

ประเมินที่ไดนําไปตรวจสอบคุณภาพกับกลุมตัวอยางจํานวน  60  คน  เพื่อประเมินความสอดคลอง

ระหวางผูประเมิน  พรอมทั้งศึกษาประสิทธิผลของการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

 ผลการวิจัยพบวา 

    1. ไดชุดการประเมินที่ประกอบไปดวย ชุดที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรู

รายวิชาคณิตศาสตร  ประกอบดวย สมรรถนะยอยที่ 1–9  เครื่องมือวัดเปนแบบสังเกตการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่กําหนด rubric score  3  ระดับ  ชุดที่ 2  

สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  เครื่องมือวัดเปนแบบสังเกตการ

ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายของครู ที่กําหนด rubric score 3  ระดับ  ชุดที่ 3 สมรรถนะ

ที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เปนแบบประเมินการปฏิบัติงาน โดยใชมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) 5 ระดับ  ชุดที่ 4 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

สมรรถนะยอยที่ 10 เครื่องมือวัดเปนแบบทดสอบอัตนัย  

     2.  ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดการประเมิน ชุดที่ 1–3 ไดคาดัชนีความสอดคลองของผู

ประเมินในระดับเหมาะสม และชุดที่ 4 แบบทดสอบอัตนัย มีคาใชไดทั้งฉบับ ผลการวิเคราะหไดคา

ความยากงาย (p)  อยูระหวาง  0.56 – 0.91  คาอํานาจจําแนก(r) อยูในชวง 0.20 – 0.63  และคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคา  0.86 

    3.  ผลการศึกษาประสิทธิผลการใชชุดการประเมิน  พบวาชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีประสิทธิผลอยูในระดับมากทุกดาน 
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The purpose of this research is to study on the development of a package for 

evaluating the competency of mathematics teachers in lower secondary school. This 

research has developed the structure and evaluation pattern which used theoretical analysis 

and experts interview. Through the assessing of content validity, construct validity of core 

competencies, sub-competencies, key performance indicators,  assessment items,  scoring 

criteria,  feasibility assessment manual, effective assessment form. These package for 

evaluating  the competency was used to measure of the level of agreement  with subjects of 

60 high school teachers in order to decide the inter-rater reliability, as well as an 

effectiveness of  using  these package. 

The result of this research shows that: 1) A package of evaluation on competency 

which emphasis of three competencies namely 1st package, competency of learning 

management in mathematics that has 10 sub-competencies,  sub-competencies 1-9 which 

applied research tool by observation of rubric score 3 levels. The 2nd package, competency 

of assignment for teachers which applied research tool by observation of  rubric score 3 

levels.  The 3rd package, competency of teacher professional ethic which applied rating 

scale 5 levels, and the 4th package, competency of learning management in mathematics, 

10th sub-competencies which applied the subjective test. 2)  The result of quality inspection  

in order to measure the inter-rater reliability of the set of evaluation on competency which 

emphasis of three packages have suitable value that could bring to implement ,and the 4th 

package, subjective test  it has difficulty index between .56 and .91, the discrimination 

index can range from .20 to .63 ,and the reliability value of the overall edition is .86. 3) The 

effectiveness of using a package for evaluating the competency of mathematics teachers in 

lower secondary school shows in high level of every effectiveness. 
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ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางดียิ่ง  จาก

อาจารย  ดร.สุวพร  เซ็มเฮง ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันท  

ศลโกสุม  และรองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  เนาวเย็นผล  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทานทั้งสาม

ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอคิดเห็น ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ 

อีกทั้งใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 

โอกาสนี้   

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุพักตร  พิบูลย  และอาจารย ดร.ละเอียด  

รักษเผา  ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่มีคุณคา ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น   

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยดร.สุวพร เซ็มเฮง อาจารยที่ปรึกษานิสิต ซึ่งใหการดูแลดวย

ความหวงใยและใหคําแนะนําอยางดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ที่ใหความชวยเหลือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให

คําแนะนําอยางดียิ่ง ขอกราบขอบพระคุณกลุมผูใหขอมูล  ผูบริหารโรงเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของใน

การทดลองใชชุดการประเมินของผูวิจัย ที่ใหความชวยเหลือและตั้งใจดําเนินงานอยางเต็มที่และให

คําแนะนําอยางดีตลอด   

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการคํารณ รูปสูง  ผูอํานวยการอาทิตย ภูมีพัฒน   

ผูอํานวยการสญชัย  ผลวงษ  และผูอํานวยการตรัยพงษ เข็มเพ็ชร  ผูอํานวยการโรงเรียนดานชางวิทยา  

และผูอํานวยการ ดร.สุภาวดี  วงษสกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ที่สนับสนุน

ใหผูวิจัยมีโอกาสไดศึกษาตออยางเต็มที่  

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหทุนสนับสนุนสวนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ครู-อาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ไดอบรมส่ังสอนและ

ประสาทความรู จนกระทั่งผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาและมีหนาที่การงานอยางดี ขอกราบ

ขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวทุกคน รวมถึงนายสรพล  บูรณกูล คูชีวิตและ

ครอบครัว  ที่ทุกคนคอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือและปรารถนาจะเห็นความสําเร็จของผูวิจัยเปน

อยางยิ่ง คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และครู-อาจารยทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ขอมูลที่แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนา

พอใจ สามารถพิจารณาไดจากการศึกษาวิจัยนานาชาติเพื่อประเมินผลการศึกษาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร การศึกษาครั้งนี้รูจักในนามของ TIMSS-1999 (Third International Mathematics 

Science Study) ซึ่งเปนการประเมินผลครั้งที่ 2 จากประเทศจํานวน 38 ประเทศ ประกอบดวยประเทศ

ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปรและไทย โดยครั้งแรกประเมิน

ในป 2538 ประเมินกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อเปนการดูแนวโนมผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทาง

คณิตศาสตรจากนักเรียนกลุมเดิมที่เคยอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประเมินผลตามหลักสูตรของประเทศ

ตางๆ โดยเลือกหัวขอรวมที่ปรากฏในหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาคณิตศาสตร 5 ดาน 

ประกอบดวย 1) เศษสวนและความรูสึกเชิงจํานวน 2) การวัด 3) การเสนอขอมูล การวิเคราะหและ

ความนาจะเปน 4) เรขาคณิต และ 5) พีชคณิต ผลการศึกษาที่นาสนใจเปนดังนี้  สิงคโปรเปนประเทศที่

มีผลสัมฤทธิ์คะแนนสูงเปนอันดับหนึ่ง ใน 38 ประเทศ โดยมีเกาหลี ไตหวัน ฮองกงและญี่ปุน โดยเปน

ประเทศในเอเชียทั้งหาอันดับแรก และในกลุมอาเซียน มีประเทศสิงคโปรและมาเลเซียที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกวาคาเฉลี่ยนานาชาติ ไดอันดับที่ 1 และ16 คะแนนเฉลี่ย 604 และ 519 คะแนน ตามลําดับ สวน

ไทยไดอันดับที่ 27 คะแนนเฉลี่ย 467 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ  เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนไทยกับคาเฉลี่ยนานาชาติ พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยของเนื้อหาเศษสวนและความรูสึกเชิง

จํานวน  การนําเสนอขอมูล และเรขาคณิตไมแตกตางจากคาเฉลี่ยนานาชาติอยางมีนัยสําคัญ 2) คะแนน

เฉล่ียของเนื้อหาการวัดและพีชคณิต ต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติอยางมีนัยสําคัญ นอกจากผลสัมฤทธิ์

ดังกลาวแลว ยังมีการเปรียบเทียบตัวแปรที่เปนสวนของระบบการศึกษาดวย เปนตนวา การใช

หลักสูตร การวัดผล เวลาเรียน คาใชจายการศึกษา ครูผูสอน ฯลฯ ผลการศึกษาที่นาสนใจ ในดานครู

และการสอน พบวา ความมั่นใจของครูที่พรอมจะสอนคณิตศาสตร เนื้อหาตางๆ โดยเฉลี่ยแลวครูไทยมี

ความมั่นใจนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ สิงคโปรและมาเลเซีย กลาวคือโดยเฉลี่ยทุกเนื้อหามีความมั่นใจรอยละ 

32 ในขณะที่ครูมาเลเซียมีความมั่นใจรอยละ 64 และครูสิงคโปรมีความมั่นใจที่จะสอนคณิตศาสตร

รอยละ 78 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สาเหตุของปญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ไทย สวนหนึ่งมาจากครูผูสอน(สุนีย คลายนิล. 2546ก:22–23, สุนีย คลายนิล. 2546ข. 5 -9) อีกทั้งเมื่อ

พิจารณาผลการทดสอบคณิตศาสตร  O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในปการศึกษา 2551  

โดยที่คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุมวิชาคณิตศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 32.66  สังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 



 2 

41.42  ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย  41.09  วิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย 39.44 ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

32.42 (สทศ. 2551: ออนไลน) จากขอมูล เปนตัวบงชี้ไดอยางหนึ่งวากลุมวิชาคณิตศาสตรยังเปนกลุมวิชา 

ที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมวิชาอื่น ๆ  ยกเวนภาษาอังกฤษ  เหตุผลประการ

หนึ่งนาจะมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะครู 

 ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545  กลไกสําคัญประการหนึ่งคือ การปฏิรูปและพัฒนา

ครู  ใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  ดังปรากฏในมาตรา 55 - 57   โดยเนนความสําคัญในเรื่อง

การผลิต  การพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม    

ดานการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สคบศ. 2550: ออนไลน)  โดยเฉพาะกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังคงไดรับความสําคัญเปนพิเศษ  เนื่องจากพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ   และสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่นักการศึกษาลง

ความเห็นตรงกันคือ  ครูเปนกุญแจสําคัญในการแกปญหาดังกลาว  เพราะปจจุบัน  ครูไมไดเปนเพียง

ผูใชหลักสูตรเทานั้น  แตจะเปนผูสรางและพัฒนาหลักสูตร ครูจะตองเปนนักคิด  นักออกแบบและ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู    มีอิสระในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนของตน  ฉะนั้นการ

พัฒนาศักยภาพของครูเพื่อใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง กลาวคือ ครู

จะตองเปนผูที่มีความรูอยางลึกซึ้งทั้งในดานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร (Mathematics  Content 

Knowledge)  ความรูดานการสอนทั่วไป (Pedagogical  Knowledge)   และความรูดานการสอน

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร (Pedagogical  Content  Knowledge  in  Mathematics) ตลอดจนมีความ

เชื่อมั่นวา ตนเองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (ชานนท  จันทรา. 2550: 35)   

  จากผลการประเมินดังกลาว  ทําใหมีการหาแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ใหดีข้ึนอยูหลายแนวทาง  แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนักการศึกษาที่เห็นตรงกันวาครูเปนกุญแจสําคัญในการแกปญหา  และ

จากการศึกษาที่ผานมามีกรณีศึกษาในประเทศนิวซีแลนด (โออีซีดี. 1994: 143 อางอิงจาก Ramsay. 

1993 : 71) ไดกลาวถึง การพัฒนาครูวา มีโรงเรียนหลายแหงถือเปนนโยบายหลักที่สําคัญสําหรับการ

พัฒนาและรักษาคุณภาพของครูและยังเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในบริบทของคุณภาพการเรียน การ

สอน  ซึ่งโรงเรียนที่มีโครงสรางพื้นฐานสําหรับการพัฒนาบุคลากร สามารถสงเสริม สนับสนุนครู   จึงได

มีการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสรางความเชื่อมโยงระหวางนโยบายเฉพาะของ

คุณภาพครู เชน  การประเมินครูและความเชื่อมตอดานอื่นๆ ของการบริหารจัดการ  จากการศึกษา

โรงเรียน 5 แหง พบวา  1) มี 4 แหงที่มีระบบการประเมินครูและพัฒนาบุคลากรที่ดี และอีก 1 แหง  ยัง

ไมมีการประเมินกันอยางทั่วถึงทั้งโรงเรียน แตดําเนินการเฉพาะกลุมเปาหมาย โดยไดมีการจัดทํา
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ขอตกลงระหวางครูใหญและบุคลากร   2) ครูมีความเห็นตรงกันวาระบบการประเมินครู สะทอนใหเห็น

ถึงรายละเอียดของวิธีทํางาน และความรูทางดานหลักสูตร ทําใหทราบถึงวิธีการสอนที่จะนําไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน  เปดกวางใหครูทุกคนสามารถปรับปรุงหลักสูตรและการสอนได อีกทั้งครูจะ

ไดรับการสนับสนุนในความกาวหนาและสรางโอกาสทางวิชาชีพของตนเอง   

  จากแนวทางการแกปญหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการ

พัฒนาบุคลากรและมุงไปที่ระบบการประเมิน ในสวนของครูคณิตศาสตร หนวยงานในประเทศ คือ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรของประเทศ  

โดยกําหนดมาตรฐานของครูคณิตศาสตรดานความรู ดานการแสดงออกและดานความสามารถ 

ทั้งหมด 10 มาตรฐาน ประกอบดวย 1) ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร  2) การนําคณิตศาสตรมาใช

อยางมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  3) การจัดโอกาสการเรียนรูตามระดับ

การเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน  4) การจัดกระบวนการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน 5) การใช

วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  6) การสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ  7)พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู  8) การพัฒนา

หลักสูตร  สาระการเรียนรูและการวางแผนการสอน  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู  9) การนํา

ชุมชนมารวมจัดการศึกษา และ 10) พัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน (สสวท. 2545: 19 – 20) รวมทั้ง 

ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดใหมี 

ระบบการพัฒนาที่เนนสมรรถนะ (Teachers; & Personnels Competency) โดยสมรรถนะของครูนั้น 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ไดกําหนดใหครูตองมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานไวในมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวยสมรรถนะ 9 ดาน 

ประกอบดวย 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู  2) การพัฒนาหลักสูตร  3) การจัดการเรียนรู  4) จิตวิทยา

สําหรับครู  5) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  6) การบริหารจัดการหองเรียน  7) การวิจัยทาง

การศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเปนครู  โดยครูจะตองมี

สมรรถนะครบทุกดานจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได  

(สคบศ. 2550: ออนไลน) ซึ่งทั้ง 10 มาตรฐานและ 9 สมรรถนะ  เปนตัวชี้วัดที่มีเปาหมายเพื่อใหครู

คณิตศาสตรมีแนวทางการพัฒนาตน พัฒนางานไปสูมาตรฐานสากลและใหสถานศึกษามีแนวทางการ

พัฒนาครูคณิตศาสตรใหมีความรู  ความสามารถและมีแนวทางในการพัฒนาครูคณิตศาสตรตาม

มาตรฐานที่กําหนด  
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 แตอยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึงการประเมิน  ส่ิงสําคัญประการหนึ่งก็คือการวัดและเครื่องมือที่ 

ใชในการวัดที่ดี สามารถสะทอนผลที่มีความนาเชื่อถือ  ดังนั้นหากสามารถพัฒนาเครื่องมือการ

ประเมินสมรรถนะครู  อยางมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิผลแลว จะชวยใหครูและผูเกี่ยวของได

สารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   เครื่องมือการประเมินในปจจุบัน  ไมวาจะเปนแบบสอบถามที่เปนลิเคิทสเกล (Likert 

Scale)  หรือแบบสังเกต หรือแบบทดสอบ  ที่เมื่อสะทอนผลออกมาแลวมักจะถูกตั้งขอสงสัยวาขาด

มุมมองและความลึกรวมทั้งยังเจือดวยอคติ  เนนการสนองประโยชนตอตัวผูประเมินและผลการ

ประเมินไมสามารถโนมนาวผูมีสวนเกี่ยวของได  แมวาการประเมินจะเปนเรื่องสําคัญ แตการปฏิบัติที่

ผิดทางจะเกิดการชี้นําไปในทางที่ผิดและลดทอนความนาเชื่อถือของการประเมิน และนําไปสูการสอน

ที่ดอยคุณภาพในที่สุด รวมทั้งสาเหตุที่การประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการไมประสบ

ผลสําเร็จมีสาเหตุหลายประการ เชน ไมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือบางแหงมีมาตรฐานแต

มาตรฐานที่กําหนดขึ้นไมใชมาตรฐานตามสภาพจริง บุคลากรไมรูหรือไมเขาใจเกณฑมาตรฐานที่มี  ไมมี

วัตถุประสงคของการประเมิน  ใชการเดาหรือความรูสึกในการประเมิน  วิธีการวัดผลการปฏิบัติงานไม

ดี  เนื่องจากไมไดบอกมาตรฐานและวิธีการประเมิน  มีความผิดพลาดของผูประเมิน  อันเกิดจากผู

ประเมินมีอคติ การใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรไมดี (Dessler.G. 1997: 344) โรงเรียนจึงจําเปนตอง

มีเครื่องมือและวิธีการที่อธิบายได  เพื่อใหการประเมินสมรรถนะครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ซึ่งงานวิจัยนี้จะตอบสนองตอความตองการดังกลาว โดยมุงเนนการแกปญหา ดวยการพัฒนาชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรที่มีประสิทธิผล ซึ่งไดใชมาตรฐานครูคณิตศาสตรทั้ง 10 มาตรฐาน 

และสมรรถนะครูทั้ง 9 ดาน  มาประยุกตเขาเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากจะทําใหเพิ่มคุณภาพของงานแลว ยังชวยให

เกิดแรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุผลตามเปาหมายอีกดวย ดังที่ ไอราเซียน และกัลลิคสัน (2545: 16) 

อางอิงจาก McColskey; & Egelson (1993) กลาววา การประเมินตนเองของครูเปนกิจกรรมการ

ประเมินความกาวหนา (Formative)  ไมใชการประเมินสรุปรวม (Summative) การประเมินสรุปรวมมัก

ดําเนินการโดย มีเปาหมายเพื่อตัดสินคุณภาพของการจัดการเรียน การสอนของครูโดยรวม  ในขณะที่

การประเมินความกาวหนามีเปาหมายที่จะใหไดมาซึ่งสารสนเทศ  ที่จะชวยใหครูไดปรับปรุงตนเอง

อยางถูกทิศทาง  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตีความนี้ไมใชเร่ืองของการตัดสินการ

ปฏิบัติงานถูก  ผิด  ของผูถูกประเมิน 

    จากประเด็นปญหาที่กลาวมาทั้งหมดของผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนคณิตศาสตรที่ไม

ประสบผลสําเร็จจากผลการประเมินของหนวยงานตางๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาบุคลากรและมุงไปที่ระบบการประเมิน ที่กลาวมาขางตน งานวิจัย
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คร้ังนี้จึงมุงไปที่กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู  ประเด็นปญหาที่พบคือ แมวาหลักสูตรไดพัฒนาขึ้น

มาเปนอยางดี  แตกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไมประสบความสําเร็จ  สะทอนใหเห็นวาราก

ของปญหานาจะมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือสมรรถนะของครู  มีงานวิจัยจํานวนหนึ่ง

พบวามีสาเหตุหลายประการ อาทิ เกิดจากสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนไมเขมเทาที่ควร การ

กําหนดสมรรถนะของหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสอดคลองกันหรือยังไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร  หรือถา

สมรรถนะสอดคลองกันเปนรูปธรรมแลว  แตตัวชี้วัด  เครื่องมือวัด  เกณฑการใหคะแนน  อาจยังไม

ชัดเจนและไมสอดคลองกันในแตละหนวยงาน หรือมีความยุงยากในการประเมิน  ทําใหเมื่อประเมิน

สมรรถนะหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาแลวยังไมไดขอมูลสารสนเทศที่มากเพียงพอในการ

นําไปพัฒนาสมรรถนะครู  ทําใหกระบวนการพัฒนาครูไมบรรลุผลสําเร็จ  กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์

คณิตศาสตรที่ยังคงต่ําอยู   

  ดังนั้นหากสามารถพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะที่ประกอบดวยวัตถุประสงคการประเมิน  

สมรรถนะและตัวบงชี้ ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เครื่องมือการวัดที่มีความถูกตองแมนยํา  เกณฑการให

คะแนนที่ชัดเจนเชื่อถือได  และมีการสรุปผลการประเมินปอนกลับใหเปนรูปธรรมตรงกันแลว  ชุดการ

ประเมินดังกลาวจะใหสารสนเทศในการพัฒนาครูทําใหครูสามารถนําไปพัฒนาตนเอง  และหนวยงาน

สามารถนําไปพัฒนาครูไดตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีความมุง

หมายยอยดังนี้ 

    1.  เพื่อสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    2.  เพื่อศึกษาคุณภาพชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    3.  เพื่อศึกษาประสทิธิผลของการใชชดุการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

  ไดชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรที่มีคุณภาพและนําไปใชในการประเมินสมรรถนะ

ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อการพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ รวมทั้งเปนประโยชนตอ  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของสามารถ

นําไปใชในการประเมินครูคณิตศาสตรในการใหคําแนะนําและพัฒนาครู  และพัฒนาเทคนิคการ

จัดการเรียน การสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีคุณภาพ  รวมไปถึงเปนเครื่องมือที่ให
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ขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุง  พัฒนา  การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
   การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  โดยเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาชุดการ

ประเมินเพื่อนําไปใชกับครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ที่จัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีวิธีการศึกษาตามลําดับ  3  ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ 1  สรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
   การสรางชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีการ

ดําเนนิงานดงันี ้

1  กําหนดกรอบการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร โดยการวิเคราะห

แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  วิเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ กําหนดผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  4  คน  จากคุณสมบัติดังนี้  ผูทรงคุณวุฒิดาน

หลักสูตร  ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินสมรรถนะ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  ผูบริหาร

สถานศึกษา และนําทั้งสองกระบวนการมาสังเคราะห เพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2  ดําเนินการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2.1 นําผลการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาสังเคราะหเปน

ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  เพื่อกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาชุดประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตร  กําหนดองคประกอบของการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  กําหนด

ตัวชี้วัดการประเมิน  และกําหนดรายการประเมิน 

2.2  สรางแบบประเมินความสอดคลอง  และตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาของสมรรถนะหลัก สมรรถนะยอยและตัวชี้วัด  โดยกลุมผูใหขอมูล เปนกลุมผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  9  คน ประกอบดวยครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่งมี

ประสบการณในการสอนอยางนอย  8  ป  จํานวน  4  คน  ผูที่ทํางานดานการวัดผลและประเมินผล  

วุฒิการศึกษาตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป  จํานวน  5  คน 

2.3  สรางแบบประเมินวัดความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตร  และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสมรรถนะและตัวชี้วัด  เพื่อ

พิจารณาตัวบงชี้ที่ไดสามารถวัดคุณลักษณะของแตละสมรรถนะนั้นไดจริง  ของครูที่สอนกลุมสาระการ
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เรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กลุมตัวอยางจํานวน  198  คน  สุมตัวอยางอยางงาย

จากโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ  จํานวน  119  โรงเรียน 

2.4  รางชุดการประเมิน  และตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของราง

ชุดการประเมินที่ ประกอบดวย  1)  รายการประเมิน  2) หลักฐานประกอบ และ 3) เกณฑการให

คะแนน  ที่สอดคลองกับสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย  และตัวบงชี้  โดยกลุมผูใหขอมูล  เปนกลุม

ผูเชี่ยวชาญจํานวน  9  คน ประกอบดวยครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ซึ่งมีประสบการณในการสอนอยางนอย  8  ป  จํานวน  4  คน  ผูที่ทํางานดานการวัดผลและ

ประเมินผล  วุฒิการศึกษาตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป  จํานวน  5  คน 

2.5   สรางแบบทดสอบแบบอัตนัย  เปนแบบวัดดานความรูตามเนื้อหา (Content  

Knowledge)กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จํานวน  30  ขอ และตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาของแบบวัดความรู  โดยกลุมผูใหขอมูล เปนกลุมผูเชี่ยวชาญครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่งมีประสบการณในการสอนอยางนอย  8  ป  จํานวน  5  คน   

2.6  ไดชุดการประเมินนําไปสรางเปนสวนประกอบในคูมือการใชชุดการประเมิน 

และนําไปตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยการสอบถามความเหมาะสมและความ

เปนไปไดตอชุดการประเมินไปใช  กลุมตัวอยางสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  10  โรงเรียน  จํานวน  60  คน  

แบงผูใชชุดการประเมินเออกเปนกลุมผูประเมิน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูที่ผูบริหาร

สถานศึกษามอบหมาย  โรงเรียนละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด  10  คน  เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  โรงเรียนละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด 10  คน  และเพื่อนครูกลุมสาระคณิตศาสตร  โรงเรียน

ละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด 10  คน  กลุมผูไดรับการประเมินและประเมินตนเองเปนครูที่สอนกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนละ  3  คน  จํานวนทั้งหมด  30 คน   

2.7  สรางแบบสอบถามในการศึกษาประสิทธิผลของการนําชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นําไปตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

โดยกลุมผูใหขอมูล  เปนกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน ผูที่ทํางานดานการวัดผลและประเมินผล  วุฒิ

การศึกษาตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป   

 
  ตอนที่ 2 ศึกษาคุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
               ไดชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนการประเมิน

สมรรถนะของครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 สมรรถนะ  แบงออกเปน  4  ชุด นําไป
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ทดลองใชและตรวจสอบคุณภาพชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

มีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบคุณภาพชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ชุดที่ 1 – 3   ไดคาการประเมินความสอดคลองระหวางผูประเมิน  กลุมตัวอยางสุมตัวอยางแบบ

เจาะจงจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 

จํานวน  10  โรงเรียน  จํานวนทั้งหมด  60  คน  แบงผูใชชุดการประเมินเออกเปนกลุมผูประเมิน  

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย  โรงเรียนละ 1 คน  จํานวน

ทั้งหมด  10  คน  เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด   

10  คน  และเพื่อนครูกลุมสาระคณิตศาสตร  โรงเรียนละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด 10  คน  กลุมผูไดรับ

การประเมินและประเมินตนเองเปนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  โรงเรียนละ  3  คน  จํานวนทั้งหมด  30 คน 

2. ตรวจสอบคุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ในแบบวัดดาน

ความรูตามเนื้อหา (Content  Knowledge) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชุดการประเมินชุดที่ 4  

ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ  คาอํานาจจําแนก (Discrimination)  รายขอ  

คาความยากงายของแบบวัด  (Difficulty) รายขอ   กลุมตัวอยางสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวนทั้งหมด   

10  โรงเรียนเปนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนละ   

3  คน  จํานวนทั้งหมด  30 คน   
  ตัวแปรทีศ่กึษา 

1. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

2. คาอํานาจจาํแนก (Discrimination) รายขอ   

3. คาความยากงายของแบบวดั  (Difficulty) รายขอ    

4. ความสอดคลองระหวางผูประเมิน   
 
 ตอนที่ 3  ศึกษาประสิทธิผลของการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
นําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไปใชประเมิน

สมรรถนะของครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 สมรรถนะ จํานวน  4 ชุด และศึกษา

ประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช กลุม

ตัวอยางสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  10  โรงเรียน  จํานวนทั้งหมด  60  คน  แบงผูใชชุดการประเมินเออกเปน
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กลุมผูประเมิน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย  โรงเรียน

ละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด  10  คน  เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนละ 1 คน  

จํานวนทั้งหมด  10  คน  และเพื่อนครูกลุมสาระคณิตศาสตร  โรงเรียนละ 1 คน  จํานวนทั้งหมด 10  

คน  กลุมผูไดรับการประเมินและประเมินตนเองเปนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนละ  3  คน  จํานวนทั้งหมด  30 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

                  ประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ไปใชโดยการพิจารณามาตรฐานการประเมินทางการศึกษา  4  ดาน  (The  Joint  Committee  on  

Standards  for  Education  Evaluation. 1994)   

3.1  มาตรฐานดานอรรถประโยชน 

3.2  มาตรฐานดานความเปนไปได 

3.3  มาตรฐานดานความเหมาะสม 

3.4  มาตรฐานดานความถูกตอง 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

    1.  สมรรถนะครูคณิตศาสตร  หมายถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของครู 

คณิตศาสตรที่จําเปนตองมีในการปฏิบัติงาน และเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูที่ทําใหครูคณิตศาสตรสามารถสรางผลงานได ซึ่งจะแสดงออกไดตามองคประกอบดังนี้ 

   1.1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  หมายถงึ  สมรรถนะที่

กําหนดเฉพาะสําหรับครูคณิตศาสตร  เพื่อสนับสนนุใหครูคณิตศาสตร มีความรูความเขาใจ  และ

สามารถแสดงพฤติกรรม  ตลอดจนปฏิบัติภารกิจไดเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

   1.2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู หมายถงึ

คุณลักษณะรวมของครู  เพือ่หลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พงึประสงคที่จาํเปนตอการปฏิบัติงาน

ที่ไดรับมอบหมายของคร ู

   1.3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดดาน

ความประพฤติ  การปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพครู  เพื่อดํารงไวซึ่งเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะ

ของความเปนครู 

     2.  การพัฒนาชุดการประเมิน หมายถึง  กระบวนการสราง (Construct)  การนําไปใช 

(Implement)  และการตรวจสอบผลที่ได (Validated) ของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  รวมถึงการศึกษาประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินไปใช  
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     3.  ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  หมายถึง  การกําหนดเครื่องมือประเมินให

ครบทุกองคประกอบของสมรรถนะการเปนครูคณิตศาสตร ที่ครบทุกองคประกอบของสมรรถนะ 

     4.  องคประกอบการประเมิน  หมายถึง  วัตถุประสงคการประเมิน  เคร่ืองมือ และเทคนิค

ตางๆ ที่ใชในการประเมิน  เกณฑการประเมิน  การรายงานผลการประเมิน  และคูมือการประเมินครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ซึ่งประกอบไปดวย  1)  สมรรถนะหลัก  2)  สมรรถนะยอย  

และ 3)  ตัวบงชี้ ไดจากกระบวนการสรางชุดการประเมินจากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  รวมไปถึงสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

     5.  คุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  หมายถึงการแสดงหลักฐานทาง

สถิติ  และทฤษฎีการทดสอบใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดตามระดับคุณภาพนั้น 

    5.1  ความเที่ยงตรง (Validity)    หมายถึงคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  ที่สามารถวัดไดตรงตามลักษณะตามพฤติกรรมหรือเนื้อหา  และตามโครงสราง 

    5.2  ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึงการประมาณคาจากการหาความสอดคลอง

ภายในของแบบสังเกตสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน  แบบประเมินสมรรถนะดาน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรวัดประมาณคา  (Rating  Scale)   และแบบวัดความรูตามเนื้อหา 

แบบทดสอบอัตนัย  สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – Alpha) ของครอนบัค  (Cronbach)  

    5.3  ความสอดคลองระหวางผูประเมิน  หมายถึงการศึกษาดัชนีความสอดคลองของผู

ประเมิน  เปนการประมาณคาความเชื่อมั่นในการใหคะแนน  หรือคาความเชื่อมั่นของผูตรวจใหคะแนน  

(Reliability  of  Rater)  เมื่อผูใหคะแนนมีสวนเกี่ยวของกับคะแนนที่ตรวจ  การประมาณคาความ

เชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของแตละคนจึงเปนการคํานวณหาความสัมพันธระหวางผูใหคะแนนแต

ละคนจะใหคะแนนสอดคลองตรงกันมากนอยเพียงใด 

   5.4  อํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึงคุณสมบัติของแบบสังเกตสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะประจําสายงาน  แบบประเมินสมรรถนะดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่สามารถจําแนก

หรือแยกผูไดรับการประเมินออกเปนกลุมที่ครูคณิตศาสตรไดรับการประเมินสมรรถนะอยูในระดับสูง  

และกลุมที่ครูคณิตศาสตรไดรับการประเมินสมรรถนะอยูในระดับตํ่า  ดวยทฤษฎี CTT  โดยวิธีการ

หาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม(Item–total  Correlation  Coefficient)   

    5.5  คาความยากงายของแบบวัด  (Difficulty) หมายถึง รอยละ (Percentage) หรือ

สัดสวน (Proportion) ของครูคณิตศาสตรที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่เลือกตอบตัวเลือก

นั้นของแบบวัดความรูตามเนื้อหา แบบทดสอบอัตนัย 
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    6.  ประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินไปใช  หมายถึง  ผลที่ไดจากการพิจารณา  ตัดสิน  

หรือประเมินคุณภาพของการนําชุดการประเมินสรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

ไปใชไดอยางบรรลุวัตถุประสงค   โดยพิจารณาตามมาตรฐานการประเมินของ  คณะกรรมการรวมวา

ดวยเรื่องมาตรฐานสําหรับการประเมิน  (The Joint Committee on Standards for Education 

Evaluation. 1994) 4 ดาน ไดแก 

    6.1  มาตรฐานดานอรรถประโยชน  (Utility) หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการใชชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรเปนขอมูลที่ตรงตามตองการของผูใชผลการประเมิน และเปน

ประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของครูคณิตศาสตรไดจริง 

    6.2  มาตรฐานดานความเปนไปได  (Feasibility) หมายถึง ชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรสามารถนําไปใชไดในสถานการณที่เปนจริง ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรและสะดวก

ตอการใชงาน  ภายใตเวลาที่กําหนดและลักษณะตาง ๆ ที่ระบุไวในชุดการประเมิน 

    6.3  มาตรฐานดานความเหมาะสม  (Propriety) หมายถึง ชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรมีความสอดคลองและเหมาะสมกับหลักการ  วิธีการ และจุดมุงหมายการดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน  เหมาะสมในแงของวัฒนธรรม  และสภาพบริบท ทั้งในดานเวลา  ลักษณะ

ขอมูล  แหลงผูใหขอมูล  และไมสงผลตอผูใหขอมูลหรือผูประเมินไดรับความเสียหาย   

    6.4  มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรมีความถูกตอง สามารถวัดและประเมินตัวบงชี้ที่ตองการวัดไดจริง ใหขอมูลครบถวน

สมบูรณ  และครอบคลุมตามที่ตัวบงชี้ตองการวัด  แหลงผูใหขอมูลเชื่อถือไดและใหขอมูลตามความ

เปนจริง อีกทั้งวิธีวิเคราะหขอมูล การแปลผลของคะแนน และเกณฑการตัดสินไดถูกตองมีความเปน

ปรนัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กําหนดกรอบการสรางชุดการประเมิน
สมรรถนะครูคณิตศาสตร 

วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.  ดานสมรรถนะจากสเปนเซอรและสเปน

เซอร (Spencer and Spencer. 1993: 9 - 45) 

แมคลาแกน (McLagan. 1997: 40-47)  

สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากร

ทางการศึกษา (สคบศ.) (สคบศ, 2550: 

ออนไลน)  2.  มาตรฐานวิชาชีพครู   3. 

มาตรฐานครูคณิตศาสตร 4 .จรรยาบรรณครู 

5.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

6.  หลักการสรางชุดการประเมิน  มาตรฐาน  

ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมิน 

วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
1.  ดานหลักสูตร  2.  ดานการประเมิน

สมรรถนะ  3.  ดานการสอนคณิตศาสตร   

4. ผูบริหารสถานศึกษา 

กรอบสมรรถนะครูคณิตศาสตร 
1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูใน

รายวิชาคณิตศาสตร 
2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายของครู  
3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณครู 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
พัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครู
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 
 

1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสมรรถนะ

และตัวบงชี้ 

2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ของ

ตัวชี้วัดโดยการวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor  Analysis) 

3.  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรายการ
ประเมิน  เกณฑการใหคะแนนและความ

เหมาะสมของเครื่องมือแตละชนิดของชุด

การประเมิน   

4  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด

ความรู  

5. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความเหมาะสมและความ

เปนไปไดตอการนําคูมือไปใช 

6. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามในการศึกษาประสิทธิผล

ของการใชชุดการประเมิน  
   

ชุดการประเมินสมรรถนะครู
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 
ชุดที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  

สมรรถนะยอยที่ 1 – 9  เครื่องมือวัด

เปนแบบสังเกตการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน rubric score  3  

ระดับ  

ชุดที่ 2   สมรรถนะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  

เครื่องมือวัดเปนแบบสังเกตการ

ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมายของครู  rubric score  3  

ระดับ   

ชุดที่ 3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  แบบประเมิน

การปฏิบัติงาน แบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ   

ชุดที่ 4  สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  
สมรรถนะยอยที่ 10 เครื่องมือวัดเปน

เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

ตรวจสอบคุณภาพของชุดการ
ประเมิน 

1. วิเคราะหความสอดคลองระหวาง

ผูประเมิน ชุดการประเมินชุดที่ 1 - 3 

2. คุณภาพแบบทดสอบ  ชุดที่ 4 

    2.1  ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ โดยใช

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา   

    2.2 คาอํานาจจําแนกรายขอ 

แบบอัตนัย ตามวิธีของ D.R 

Whitney และ D.L Sabers 

     2.3 คาความยากงาย รายขอ 

แบบอัตนัย ตามวิธีของ D.R 

Whitney และ D.L Sabers 

ประสิทธิผลของการใชชุดการ
ประเมิน 

นําชุดการประเมินที่สมบูรณไปใช

กับกลุมตัวอยางเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลจากมาตรฐานการ

ประเมิน 4 มาตรฐาน 

1)  ดานอรรถประโยชน    

2)  ดานความเปนไปได 

3)  ดานความเหมาะสม    

4)  ดานความถูกตอง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาในครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยแบง เปนหวัขอตอไปนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกบัหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

2. แนวคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะครคูณิตศาสตร   
3. แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร 
4. แนวคิดเกี่ยวเกี่ยวกับการพฒันาเครื่องมอืประเมินสมรรถนะ 

5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
5.1  งานวิจยัในประเทศ 

5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 

แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ใหเปน

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ  

ในการแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: ความนํา) พรอมกันนี้ไดปรับ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทาง

การศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให

สอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2545: 2)    

  จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในชวงที่ผานมา  พบวาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทาง

การศึกษาทําใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลอง กับความตองการของทองถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

แบบองครวมอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปน

ปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนํา

หลักสูตรสูการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติใน
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ระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระและผลการ

เรียนรู ที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน 

สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหา

คุณภาพ ของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคซึ่งยังไมเปนที่นา

พอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:ความนํา; ออนไลน)     

  นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)              

ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มี

คุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน  ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา  อารมณ และ

ศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง  แนวการพัฒนา

คนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พรอมทั้งมีสมรรถนะ 

ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ซึ่ง

แนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสู

โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห  

สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

โลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551; ออนไลน)     
  จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ที่ผานมา  ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                         
ฉบับที่  10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการใน              
การพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาประเทศพื้นฐานในการดํารงชีวิต  การพัฒนาสมรรถนะและทักษะและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ  
นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีก
ทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไป
ปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551; ออนไลน) ดังนี้ 
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  กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค  ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรมี คือการนําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน การแกปญหา 

การดําเนินชีวิต  และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปน

ระบบและสรางสรรค 
  ทําไมตองเรียนคณิตศาสตร 
  คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง

ถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และ

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร 

                   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง

ตอเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนดังนี้ 

                1.  จํานวนและการดําเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวน ระบบจํานวน

จริงสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราสวน รอยละ การแกปญหาเกี่ยวกับ

จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 

               2.  การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ  เงินและเวลา หนวยวัด

ระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ  การแกปญหาเกี่ยวกับการวัดและการ

นําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในสถานการณตาง ๆ 

               3.  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิติ  แลสามมิติ  การ

นึกภาพแบบจาํลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณติ การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 

transformation) ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation) 

               4.  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสมัพนัธฟงกชนั เซตและการดําเนนิการของเซต การ

ใหเหตุผล นพิจนสมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิตอนุกรมเลข

คณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

               5.  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน: การกําหนดประเด็น การเขียนขอคําถาม การ

กําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การนําเสนอขอมูล คากลางและการ
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กระจายของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความขอมูล การสํารวจความคิดเห็น ความนาจะเปนการ

ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตางๆ และชวยในการตัดสินใจใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน 

              6.  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร: การแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายการให

เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ 

ทางคณิตศาสตรและการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
สาระและมาตรฐานการเรยีนรูคณิตศาสตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ดังนี้   

สาระที ่1  จาํนวนและการดําเนนิการ 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถงึความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน 

ชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค 1.2  เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและ 

ความสัมพันธระหวาง การดาํเนนิการตาง ๆ  และใชการดําเนนิการในการแกปญหา  

มาตรฐาน ค 1.3   ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 

มาตรฐาน ค 1.4  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช  

สาระที ่2   การวัด 

มาตรฐาน ค 2.1  เขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที ่

ตองการวัด 

มาตรฐาน ค 2.2  แกปญหาเกี่ยวกับการวัด  

สาระที ่3  เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิ 

มาตรฐาน ค 3.2   ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตผุลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  

reasoning) และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 

สาระที ่4  พีชคณิต 

มาตรฐาน ค 4.1  เขาใจและวเิคราะหแบบรูป (pattern)  ความสมัพนัธ  และฟงกชนั 

มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

(mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช

แกปญหา 
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  สาระที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 5.1  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล  

มาตรฐาน ค 5.2  ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการ 

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 

มาตรฐาน ค 5.3  ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปน  ชวยในการตัดสินใจ 

และแกปญหา  

  สาระที่ 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

มาตรฐาน ค  6.1 มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล    การสื่อสาร  การ 

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  คุณภาพผูเรียนคณิตศาสตร 
  เมื่อนักเรียนเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาปที ่3  คุณภาพของผูเรียนคณิตศาสตรมีดังนี ้

1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจริง มีความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ 

เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนเต็ม รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง สามารถดําเนินการ

เกี่ยวกับจํานวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม เลขยกกําลัง รากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง ใชการ

ประมาณคาในการดําเนินการและแกปญหา และนําความรูเกี่ยวกับจํานวนไปใชในชีวิตจริงได 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตรของปริซึม 

ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใชหนวยการวัดในระบบตาง ๆ เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ 

และปริมาตรไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งสามารถนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชในชีวิตจริงได 

3.  สามารถสรางและอธิบายขั้นตอนการสรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชวงเวียนและสัน
ตรง อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 

และทรงกลมได  

4.  มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของความเทากันทุกประการและความคลายของรูป
สามเหลี่ยม เสนขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหลานั้นไปใชในการให

เหตุผลและแกปญหาได มีความเขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)ใน

เร่ืองการเลื่อนขนาน(translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน (rotation)  และนําไปใชได 

5.  สามารถนกึภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
6.  สามารถวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูป สถานการณหรือปญหา และ

สามารถใชสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

และกราฟในการแกปญหาได 
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7.  สามารถกําหนดประเด็น เขียนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาหรือสถานการณ กําหนดวิธีการ

ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได  

8. เขาใจคากลางของขอมูลในเรื่องคาเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนยิมของขอมูลที่ยงั

ไมไดแจกแจงความถี ่และเลือกใชไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชความรูในการพิจารณาขอมูลขาวสาร

ทางสถิติ  

9.  เขาใจเกี่ยวกับการทดลองสุม เหตุการณ และความนาจะเปนของเหตุการณ สามารถใช

ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณและประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได 

10.  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา  ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ใหเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร  การ

ส่ือความหมาย  และการนําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน  เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  

และนําความรู  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค 

   โดยสรุปแลวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนการปรับปรุงเพื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น  ยังคงมาตรฐานการเรียนรูและ

หลักการเดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติในประเด็นสําคญัคอื  

1) การกําหนดวิสัยทัศนหลักสูตร  2) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  3) จัดทําตัวชี้วัดชั้นป  4) กําหนด

สาระการเรียนรูแกนกลาง  5) ปรับโครงสรางเวลาเรียน  6) ปรับเกณฑการวัดประเมินผล  ซึ่งประเด็น

ตาง ๆ เหลานี้นํามาสังเคราะหในการพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ซึ่งครูผูสอนตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญเหลานี้  โดยงานวิจัยครั้งนี้นอกจากมุงเนนที่การสรางและพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลว ยังคาดหวังถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นหากชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการนําไปใช  คือคุณภาพของผูเรียนจากการ

พัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ภายหลังไดรับผลสะทอนจากชุดการประเมิน  

 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะครูคณิตศาสตร   
  แนวคิดที่เกี่ยวกับสมรรถนะครูคณิตศาสตรเปนการศึกษาที่เกี่ยวกับสมรรถนะครูคณิตศาสตร

วามีประเด็นใดบางที่ควรศึกษา  และครูคณิตศาสตรจะเกิดสมรรถนะที่จําเปนควรประกอบดวยปจจัย

ใดบาง  โดยมีรายละเอียดในการนําเสนอประกอบดวย  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณครู  

มาตรฐานครูคณิตศาสตร  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังนี้ 
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    1.  แนวคดิที่เกี่ยวกับสมรรถนะ 
แนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งเปน

แนวคิดตามทัศนะของ แมคเคลแลนด (David  C.  McClelland) อธิบายไดวา ความแตกตางระหวาง

บุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนที่เห็นไดงายและพัฒนาไดงาย คือ สวนที่ลอยอยูเหนือ

น้ํา นั่นคือ องคความรู และทักษะตางๆ ที่บุคคลมีอยูและสวนใหญที่มองเห็นไดยากอยูใตผิวน้ํา ไดแก 

แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม สวนที่อยูใตน้ํานี้มีผลตอ

พฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมาก และเปนสวนที่พัฒนาไดยาก  การที่บุคคลจะมีพฤติกรรม

ในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู ซึ่งอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง คือ ทั้ง

ความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และคุณลักษณะอื่นๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคล

นั้นๆ สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งที่อยูใตน้ํานั้นเปนสวนที่มีปริมาณมากกวา สังเกตและวัดไดยากกวา 

และเปนสวนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวาสวนตางๆ นี้ ไดแก บทบาทที่แสดงตอสังคม 

(Social Role) คือ บทบาทที่บุคคลแสดงออกตอผูอ่ืน ภาพลักษณภายใน (Self-Image) คือ ความรูสึก

นึกคิดเกี่ยวกับลักษณะ และคุณคาของตนเอง อุปนิสัย (Traits) คือ ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ําๆ ใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) คือ จินตนาการ แนวโนมวิธีคิดวิธีปฏิบัติตน

อันเปนไปโดยธรรมชาติของบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548: 2 - 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 

 

               ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน. 2548: 4 
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      สวนที่อยูเหนือน้ํานั้นเปนสวนที่สัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีเพียง

ความฉลาดที่ทําใหเขาสามารถเรียนรูองคความรูและทักษะได เทานั้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหเขาเปนผู

ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน บุคคลจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก อุปนิสัยภาพลักษณภายใน 

และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมที่เหมาะสมดวย จึงทําใหเขาสามารถเปนผูที่มีผลงานที่โดดเดนได 
ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ขีดความสามารถมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา 

Competency หรือ Competence ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 

กูด (Good. 1973: 121) ไดใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง ทักษะ (Skill) 

ความคิดรวบยอด (Concept) และเจตคติ (Attitude) ที่ตองมีในการปฏิบัติงานทุกประเภท เปน

ความสามารถอยางหนึ่งในการนําเอาหลักการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาตางๆ มา

ประยุกตใชกับสถานการณจริง เพื่อทํางานและแกปญหาใหไดผลอยางสูงสุด 

โบยัทซิส (Boyatzis.  1982: 58) ไดใหคําจํากัดความสมรรถนะไววา เปนสิ่งที่มีอยูในตัว

บุคคล ซึ่งตัวเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงาน ภายใตปจจัย

สภาพแวดลอมขององคกร และทําใหบุคคลมุงมั่นสูผลลัพธที่ตองการ 

สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer; & Spencer. 1993: 9 – 11) ไดกลาววา สมรรถนะ 

คือ คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลตอความมีประสิทธิภาพของเกณฑที่ใชและการ

ทํางานที่ดีข้ึนกวาเดิม สเปนเซอร และ สเปนเซอร ไดขยายความหมายของสมรรถนะไวจากการศึกษา 

พบวา สมรรถนะเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (Underlying Characteristic) ที่มีความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) จากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (Criterion-Reference) 

และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด (Superior Performance) สามารถจําแนกออกไดเปน 5 

ประการคือ(1) แรงจูงใจ (Motive) (2) อุปนิสัย (Trait) (3) อัตมโนทัศน (Self-Concept) หรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ (Attitude) คานิยม (Value) จินตภาพสวนบุคคล (Self-

Image) (4)  ความรู (Knowledge) (5) ทักษะ (Skill) 

เดล และ เอช  (Dale; & Hes. 1995: 80) ไดกลาววา สมรรถนะ เปนการคนหาสิ่งที่ทําให

เกิดการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือวา (Superior Performance) 

นอกจากนี้ ไดใหความหมายสมรรถนะในดานอาชีพ (Occupational Competence) วา หมายถึง 

ความสามารถ (Ability) ในการทํากิจกรรมตางๆ ในสายอาชีพ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว คําวา “มาตรฐาน” ในที่นี้ คือ องคประกอบของความสามารถ (Element of 

Competence) บวกกับเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และคําอธิบายขอบเขตงาน 

(Range Statement) 
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โอฮาแกน (O’Hagan. 1996: 4 – 5) ไดกลาววา สมรรถนะ เปนแนวคิดที่คนสามารถ

ถายทอด ถายเท หรือเคลื่อนยายทักษะและความรูไปสูสถานการณใหม ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่ง

แนวคิดดังกลาวมีอยูทั่วไปภายในองคกร การวางแผนงาน การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ตลอดจนมีกิจกรรมที่

ไมใชงานประจําทั่วไป นอกจากนั้น ยังรวมถึงคุณภาพของความมีประสิทธิภาพของบุคคลในสถานที่

ทํางาน โดยทั่วไปจะกลาวถึง ความรู ทักษะ และคานิยม ซึ่งเปนเปาหมาย หรือจุดมุงหมายที่สําคัญของ

การฝกอบรมและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูและทักษะจะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด และสามารถ

ฝกอบรม และพัฒนางายกวาการสราง หรือปลูกฝงคานิยม อยางไรก็ตาม ถึงแมวา คานิยม หรือ

ทัศนคติ จะทําการปลูกฝงหรือสรางขึ้นไดยากกวาการฝกอบรม ความรูและทักษะ แตทั้งหมดก็เปน

พื้นฐานของการเพิ่มพูน และพัฒนาสมรรถนะ 

แพรี่ (Parry. 1996: 48 – 56) ไดกลาววา ในการปฏิบัติงานในองคกร สมรรถนะมีความ

เกี่ยวของ และสัมพันธระหวางงาน (Work) ผลลัพธ (Results) ผลที่ไดจากการทํางาน (Outputs) กับ

คุณลักษณะของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในการทํางาน ซึ่งสามารถ

แสดงออกไดหลายลักษณะดวยกัน มุมมองที่เกี่ยวกับสมรรถนะอาจจะมีหลากหลายตามคายของ

แนวคิด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมองสมรรถนะวา เปนเสมือนปจจัยนําเขา (Input) ที่ไดจากการ

ปฏิบัติงานอันเกิดจากเงื่อนไขที่งานกําหนดขึ้น นอกจากนี้ การกําหนดขอบเขตของสมรรถนะในแตละ

งานจะแตกตางกันออกไป บางครั้งไดรวมบุคลิกลักษณะ คานิยม และรูปแบบบางอยางไวดวยกัน 

แมคลาแกน (McLagan. 1997: 40-47) ใหความคิดเห็นตอลักษณะของสมรรถนะใน

มุมมองตางๆ ที่รวมทั้งมุมมองขีดความสามารถที่เปนปจจัยนําเขาและผลลัพธเขาดวยกัน ดังนี้ 

1. สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เปนการแสดงถึงวา สมรรถนะ

ตางๆ สามารถแบงออกเปนงานยอยๆ และกําหนดขอบเขตของงานที่จะทําได ไดแก งานการทําความ

สะอาดพื้น งานยอยคือการเลือกไมกวาด ซึ่งงานยอยลงไปอีกก็จะตองมีความสามารถในการเลือกใช

ไมกวาด วาจะเลือกใชไมกวาดอันใดในการทํางานที่จะเกิดประโยชนสูงสุด 

2. สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ (Competency as Results) ลักษณะสมรรถนะที่

สามารถแบงออกเปนองคประกอบยอย ซึ่งผลลัพธขององคประกอบตางๆ เหลานั้นจะรวมกันไปสู

ผลลัพธรวมกัน 

3. สมรรถนะตามผลของการกระทํา (Competency as Outputs) สมรรถนะในลักษณะนี้ 

จําเปนที่จะตองคนหาความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหไดความตองการ

ในการผลิตหรือบริการ จากนั้นจึงแบงผลที่ไดออกเปนองคประกอบยอยๆ และสามารถกําหนดคุณภาพ

และมาตรฐานที่ตองการในการตอบสนองความตองการของลูกคา 
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4. สมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศนคติ (Competency as Knowledge, Skill and 

Attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือวิธีการตางๆ ที่จะบงบอกวา

คนผูนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดสูงกวามาตรฐานที่กําหนด ในสวนของสมรรถนะใน

ลักษณะนี้ จะตองแยกแยะออกมาใหเห็นวา ความรู ทักษะ และทัศนคติอะไรบางที่จะทําใหประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จดังกลาวนั้น จะรวมไปถึงการมุงเนนในความสําเร็จของเปาหมาย การคนหา

แนวทางในการแกไขปญหา และจะนํามาซึ่งการใชเปาหมายเปนตัวกําหนดลําดับความสําคัญของการ

ทํางานตอไปได 

5. สมรรถนะที่แตละคนมีอยู (Competency as Attribute Bundle) เปนการประยุกตใช

กระบวนการของสมรรถนะทางความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเปนความสามารถที่แทจริงของแตละ

บุคคลที่มีอยูแตเปนการยากมากที่จะยกตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน ตัวอยางเชน พฤติกรรมของผูนํา

จะตองมีความสามารถในการจูงใจใหคนแสดงออกในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งนั้น คือจะตองแสดง

พฤติกรรมที่สามารถจูงใจใหบุคคลปฏิบัติตามได นั่นคือ ความสามารถที่ผูนําจะตองมี แตอะไรคือ

สาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมนั้น ความสามารถในการฟง ความนึกคิด ความรูทางธุรกิจ การพูดในที่

ชุมชน องคประกอบบางอยาง หรือความรับผิดชอบในตัวเอง 
2. องคประกอบของสมรรถนะ 
สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer;  & Spencer, 1993: 21 - 23)  เสนอแนวคิดไววา 

การนําสมรรถนะมากําหนดเปนระดับสมรรถนะ เพื่อใชวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล

นั้น มีองคประกอบ 3 ประการดังนี้  

          1. กลุมของสมรรถนะ (Competency Cluster) เปนกลุมสมรรถนะที่จัดตามความ

ตองการ เพื่อวิเคราะหจําแนกระดับพฤติกรรมระหวางผูที่เขาใจงานอยางลึกซึ้งกับผูที่เขาใจงานเพียง 

ผิวเผิน โดยกลุมหนึ่งจะประกอบดวยหนึ่งสมรรถนะ หรือมากกวาก็ได ตัวอยางเชน กลุมการชวยเหลือ 

และการบริการ (Helping and Human Service) ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 2 ดาน คือ ความเขาใจ

ในดานปฏิสัมพันธ (Interpersonal Understanding) และการใหบริการลูกคา (Customer Service 

Orientation) เปนตน 

          2. มิติ (Dimensions) เปนมิติของสมรรถนะ โดยจะพิจารณาครอบคลุมถึงความรูสึกที่

ตองการอยางแทจริง และความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้น ขนาดของผลกระทบตอคนและโครงการ 

ความซับซอนของพฤติกรรม ความพยายามและความเปนเอกลักษณของงาน แลวนํามากําหนด

จํานวนมิติในแตละสมรรถนะ ซึ่งสวนมากสมรรถนะหนึ่งจะประกอบดวย 2-3 มิติ ตัวอยางเชน การ

ใหบริการลูกคา (Customer Service Orientation) ประกอบดวย 2 มิติ คือ มิติที่เกี่ยวกับความตองการ
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ของลูกคา (Focus on Client’s Needs) และมิติที่เกี่ยวกับการชวยเหลือหรือบริการ (Initiative to Help 

or Serve Others)  

          3. ระดับของสมรรถนะ (Competency Level) เปนการอธิบายระดับพฤติกรรมของ

สมรรถนะ โดยทั่วไปมักจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ พฤติกรรมทางบวก พฤติกรรมเปนกลางและ

พฤติกรรมทางลบ แตละพฤติกรรมจะอยูในทุกมิติ ซึ่งมิติของสมรรถนะจะพิจารณารวมถึงความ

ตองการจากที่กลาวในขางตน  

    จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา องคประกอบของกลุมสมรรถนะดังแนวคิดของสเปนเซอร และ 

สเปนเซอรนั้น เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของปฏิบัติงาน และเปนปจจัยแหงความสําเร็จ หรือ

เปนปจจัยที่นําไปสูผลลัพธ ในการปฏิบัติงานที่ตองการได ทําใหองคกรสามารถตรวจสอบไดวา 

บุคลากรยังขาดความสามารถดานใดซึ่งจะชวยแกไขและพัฒนาไดอยางถูกวิธี กลาวคือ บุคลากรไดรับ

โอกาสในการพัฒนาตนเอง ใหมีความพรอมที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น สวนองคกรเองก็ไดรับผลดีใน

แงของการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริง  

    แพรี่ (Parry. 1996: 48-56) ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดองคประกอบ สมรรถนะไว 

ดังนี ้

        1. ควรระบุสมรรถนะในลักษณะกวางๆ และมีความเปนสากลที่จะเปนสเกลที่จะทําให

ไดรับการยอมรับจากหลายๆ ฝาย แตเงื่อนไขในการปฏิบัติของแตละกลุมอาจจะแตกตางไป 

        2. หลีกเลี่ยงการระบุสมรรถนะที่ชัดแจงเฉพาะเจาะจงในบางสมรรถนะ เชน วฒุิ

การศึกษา 

        3. ควรระบุสมรรถนะที่เปนพฤตกิรรมที่สังเกตไดและวัดได 

        4. ส่ิงที่ระบุควรจะเปนจุดที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง และควรมีตัวอยางอธิบาย

พฤติกรรม 

        5. ใชภาษาที่อานงาย และเขาใจงายในการระบุสมรรถนะ 

        6. ตองเขียนสมรรถนะใหส้ัน กระชับและไดใจความ 

        7. การระบุถึงสมรรถนะที่มีความคลายคลึงกันใหแยกกนัอยางเดนชัด 

        8. สมรรถนะควรเนนการระบุถึงความตองการในอนาคต เพื่อฝกอบรมบุคลากรใหพรอม

รับสถานการณในอนาคต 

        9. ควรระบุใหสามารถมองยอนไปถึงพฤติกรรมในการทํางานได คอื จากผลงานสู

พฤติกรรม และพฤติกรรมสูสมรรถนะ 
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      10. ควรระบุถึงระดับพฤติกรรมของผูที่ปฏิบัติงานทีด่ีที่สุดใหมีความชัดเจน และ

ยกตัวอยางในพฤติกรรมที่คาดหวงัประกอบและจะดีที่สุดหากสามารถอธิบายแยกระดับพฤติกรรม

ธรรมดากับสูงสุดได 

      11. หลีกเลี่ยงสมรรถนะที่เปนบุคลิกลกัษณะนิสัย เพราะหลายคุณลักษณะของบุคลิกไม

สามารถปรับปรุงไดดวยการฝกอบรม 

      12. จัดสมรรถนะที่คลายกันใหเปนกลุมเดียวกนั 

      สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบสมรรถนะเปนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่

เนนในดานความรู ความสามารถ/ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ

สมรรถนะที่บุคลากรมีอยูในขณะนั้น หากพบวา บุคลากรขาดความสามารถในดานใด ตัวบุคลากรเอง

หรือองคกรก็จะสามารถพัฒนาบุคลากร ในสวนที่ขาดไดตรงกับมาตรฐานที่ตั้งไว  เปนแนวทางที่

นําไปสูการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร   

 
    2.  แนวคดิเกี่ยวกับสมรรถนะครูคณิตศาสตรกอนสําเรจ็การศึกษา 
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education TQF: HEd) พ.ศ. 2552 กําหนดใหจัดทํา

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุง

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแตละระดับ

คุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร

และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป)  ไดมีการประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในป 2554 เชนกัน 

โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556 ; ออนไลน)  

 1.  หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพคร)ู 

 1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรบัครู เชน กัลยาณมิตรธรรม ๗ 

 2) จรรยาบรรณวิชาชพีครู ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

 1.2  ดานความรู 

บูรณาการของความรูเกีย่วกบัการศึกษาและวิชาชีพครูทีค่รอบคลุมไมนอยกวา

หัวขอตอไปนี ้

 1) ความรูวิชาชีพคร ู(Pedagogical Knowledge) 

1.1) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วชิาชีพคร ูและความเปนครู 

1.2) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 
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1.3) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

1.4) การออกแบบและจัดการเรียนรู 

1.5) การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

1.6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู 

1.7) การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา 

1.8) การวัดและประเมินผลการศึกษา 

1.9) การศึกษาพิเศษ 

1.10) การวิจยัทางการศึกษา 

1.11) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกีย่วของ 

2) ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical - Content 

Knowledge) 

2.1)  จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

2.2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก 

2.3) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก 

2.4)  การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

2.5)  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ

จัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

2.6)  การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแต

ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

               สมรรถนะของวิชาเอกคณิตศาสตร 

                   1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 

                   คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคณิตศาสตร 

                   2) ดานความรู 

                   บูรณาการของความรูคณิตศาสตรที่ครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้ 

                   2.1) ทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน ทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับแคลคูลัสจํานวน

และการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ และความนาจะเปน 

                  2.2) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร 
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                  3) ดานทักษะทางปญญา 

              การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ

หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาคณิตศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน 

และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการ

สอนคณิตศาสตร 

                  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

             มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ 

                 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารดานคณิตศาสตร

จากผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช และ

นําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

               6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

               6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีรูปแบบหลากหลาย

ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ 

(Informal) อยางสรางสรรค 

               6.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่หลากหลาย ทั้งที่มี

ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

               6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกคณิตศาสตรอยาง 

บูรณาการ 

                   โดยสรุปแลวสมรรถนะของครูคณิตศาสตรกอนสําเร็จการศึกษาโดยใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรหาป)  เปน

สมรรถนะที่ครอบคลุมรอบดานทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะการแกปญหา  ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล  รวมไปถึงดานทักษะทางตัวเลข  โดยเฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตรเปน

สมรรถนะที่มุงหวังใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับธรรมชาติ  

ความแตกตางของผูเรียน  ซึ่งเปนสมรรถนะกอนสําเร็จการศึกษาที่พรอมเขาไปสูความเชียวชาญเชิง

วิชาชีพ  สอดคลองกับสมรรถนะของคุรุสภา  สมรรถนะครูคณิตศาสตรของสสวท.  หรือเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู  รวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
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     3. เกณฑมาตรฐานวชิาชีพคร ู
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  คณะกรรมการ

อํานวยการของคุรุสภาไดอนุมัติเกณฑมาตรฐานเปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูจํานวน  12 มาตรฐาน

แตละมาตรฐานมีคําอธิบาย  และมีระดับคุณภาพโดยกําหนดไวเปน  3 ระดับ  คือ  (1)  ระดับ 1  เปน

ลักษณะที่พึ่งผูอ่ืน  (2)  ระดับ 2  การปฏิบัติเปนอิสระริเร่ิมเอง  (3)  ระดับ 3 การปฏิบัติชวยเหลือสังคม

และผูอ่ืนไดดังรายละเอียดตอไปนี้ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549) 

    มาตรฐานที่  1  ปฏิบัติกจิกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

     การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

หมายถึง  การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพรผลงานทางวิชาการและการเขารวมกิจกรรม

ทางวิชาการที่องคการหรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น  เชน  การประชุม  การอบรม  การสัมมนาและ

การประชุมปฏิบัติการ  เปนตน  ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

     ระดับ  1  แสวงหาความรูเกี่ยวกบัวิชาชีพครูอยูเสมอ   

     ระดับ  2  มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู  สงเสรมิการพฒันาวชิาชีพครู  นอกเหนือจาก

ที่ทางราชการจัดตั้ง 

     ระดับ  3  เปนผูนาํในการพัฒนาวชิาชพีครู   

    มาตรฐานที่  2  ตัดสนิใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  โดยคํานึงถึงผลทีจ่ะเกิดกับผูเรียน 

     การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  หมายถึง  การเลือก

อยางชาญฉลาด  ดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน  ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอ่ืนๆ  ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนหลัก 

     ระดับ  1  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม  โดยคํานงึถงึผลที่เกิดขึ้นแกผูเรียนเฉพาะในดานการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน   

     ระดับ  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม  โดยคํานงึถงึผลที่จะเกิดกับผูเรียน  ทัง้ในดานการเรียน

การสอนในชั้นเรียนรวมไปถงึกิจกรรมเสริมความรูและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   

     ระดับ  3  ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกดานในหนาที่ครูใหสอดคลองสัมพันธกัน  และสงผล

โดยตรงตอการพัฒนาผูเรียนทกุดาน   

   มาตรฐานที่  3  มุงมัน่พฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

    การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครูที่

จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุดตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  โดยวิเคราะห

วินิจฉัยปญหาความตองการที่แทจริงของผูเรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีกวาเดิมทั้งการ

สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ  ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 



 

 

28 

    ระดับ  1  มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน   

    ระดับ  2  มีการแกไขขอบกพรอง  และพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้นกวาเดิม 

    ระดับ  3  พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแตละคนอยาง

เปนระบบ   

   มาตรฐานที่  4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏบิัติไดเกิดผลจริง 

    การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใชปรับปรุง

หรือสรางแผนการสอนบันทึกการสอน  หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ  ที่สามารถนําไปใชกิจกรรม

การเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

    ระดับ  1  เลือกใชแผนการสอนที่มีอยูไดอยางเหมาะสม   

    ระดับ  2  ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู  ใหสอดคลองกับขอจํากัดของผูเรียน  ครู  และ

สถานศกึษา   

   ระดับ  3  สรางและพฒันาแผนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง   

  มาตรฐานที ่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐคิดคน  ผลิต

เลือกใช  ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ  เอกสารสิ่งพิมพ  เทคนิควิธีการตางๆ  เพื่อใหผูเรียนบรรลุ

จุดประสงคของการเรียนรู 

  ระดับ  1  เลอืกใชส่ือการเรยีนการสอนทีม่ีคุณภาพไดอยางเหมาะสม   

  ระดับ  2  ใชส่ือการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสม  และให

ผูเรียนมีสวนรวม   

  ระดับ  3  คดิคน  ผลิต  และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน  ที่มีผลตอการเรียนรู  และผูเรียนมี

สวนรวม   

 มาตรฐานที ่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่เกดิแกผูเรียน 

  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให

ผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง

และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยม และนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวร

ติดตัวผูเรียนตลอดไป 

  ระดับ  1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเปนหลกั   

  ระดับ  2  จดักิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอด (Concept) เปนหลัก  

  ระดับ  3  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนยดึกระบวนการและการสรางนิสัยเปนหลกั  
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 มาตรฐานที ่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมรีะบบ 

  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ  หมายถึง  การรายงานผล

การพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ  ปจจัย  และการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของโดยครูนําเสนองานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้ 

     1.  ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพฒันา  และเปาหมายของการพัฒนา

ผูเรียน 

     2.  เทคนิค  วิธกีาร  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นาํมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียนและขั้นตอนวิธกีารใชเทคนิคการหรอืนวัตกรรมนัน้ๆ 

     3.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการทีก่ําหนด  ทีเ่กิดกับผูเรียน 

     4.  ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ  ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งข้ึน 

  ระดับ  1 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมของกลุมผูเรียน  หรือ

หองเรียนที่รับผิดชอบ   

  ระดับ  2 เปนรายงานพฒันาคุณภาพทีแ่สดงถึงการพฒันาผูเรียนจาํแนกเปนกลุมตางๆ ของ

หองเรียนที่รับผิดชอบ   

  ระดับ  3 เปนรายงานพฒันาคุณภาพทีแ่สดงถึงการพฒันาผูเรียนจาํแนกเปนรายบุคคล   

 มาตรฐานที ่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  หมายถึง   การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดาน

บุคลิกภาพทั่วไป  การแตงกาย  กิริยา  วาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครูอยางสม่ําเสมอที่

ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบ 

 ระดับ  1  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ  อยางสม่าํเสมอ  

 ระดับ  2  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่าํเสมอ  ใหคําแนะนาํและแกไขขอบกพรอง

ลักษณะสรางสรรคตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน   

 ระดับ  3  ปฏิบัติตนตามแบบอยางที่ดีจนผูเรียนเกิดศรทัธา และปฏิบตัิตามแบบอยางที่

เลือกสรรแลวเปนปกตนิิสัย   

มาตรฐานที่  9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  หมายถึง  การตระหนักถึงความสําคัญรับ

ฟงความคิดเห็นยอมรับในความรูความสามารถ  ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพื่อน

รวมงานดวยความเต็มใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากกระทํานั้น 

ระดับ  1  ปฏิบัติงานในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายไดครบถวน  บรรลุวตัถุประสงคของงาน   
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ระดับ  2  อาสาเขารวมปฏบิัติงานในสถานศึกษาตามความรู  ความสามารถ  และความถนัด

ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา   

ระดับ  3  มุงมั่นพฒันางานและสถานศึกษาอยางเปนระบบจนเปนนสัิย   

มาตรฐานที่ 10  รวมมือกบัผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 

รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  หมายถึง  ตระหนักในความสําคัญ  รับฟงความ

คิดเห็น  ยอมรับความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน  และรวมมือปฏิบัติงานอื่นเพื่อพัฒนางาน

ของสถานศึกษา  ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

ระดับ  1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกีย่วกับชุมชนตามที่ไดรับมอบหมายใหครบถวน  บรรลุ

วัตถุประสงคของงาน   

ระดับ  2  อาสาเขารวมงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามความรู  ความสามารถ  หรือความถนัด   

ระดับ  3  มุงมัน่พัฒนางานการศึกษาเพื่อชุมชน  และรวมมือกันพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา

ชุมชนอยางเปนระบบเปนนสัิย   

มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร  ในการพัฒนา 

การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การคนหา  สังเกต  จดจํา  และ

รวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู

สามารถวิเคราะห  วิจารณอยางมีเหตุผล  และใชขอมูลประกอบการแกปญหาพัฒนาตนเอง  พัฒนา

งานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

ระดับ  1  สามารถแสวงหาขอมูล  ขาวสาร  ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันและนํามาใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพทางการเมือง  การ

ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมในระดับทองถิ่น  ในระดับประเทศ และระดับโลก   

ระดับ  2  สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนและนํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนได  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี  เทคนิค  วิธีการ  นวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

เรียนการสอนและวิชาชีพครู   

ระดับ  3  สามารถจัดระบบขอมูลและนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนปกตินิสัย   

มาตรฐานที่  12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทกุสถานการณ 

การสรางโอกาสใหผูเรียน  หมายถึง  การสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหา  หรือ

ความจําเปนในการพัฒนาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาของผูเรียนถาวร  เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤตตางๆ  มา

เปนโอกาสในการพัฒนาครูจําเปนตองมองมุมตางๆ  ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการ

พัฒนากําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน  ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ  
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ไดกลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ  มีสติในการแกไขปญหามิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือ

แงมุมแบบตรงตัว  ครูสามารถหักมุมในทุกๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางที่นําไปสูผลกาวหนาของผูเรียน 

ระดับ  1  การพัฒนาหรือการแกปญหาและวิกฤตตางๆ มีลักษณะเดียว 

ระดับ  2  การพัฒนาหรือการแกปญหาใชองคประกอบรอบดาน   

ระดับ  3  สรางกิจกรรมการเรียนรูจากปญหา  หรือความจําเปนในการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง   

 จากการศึกษาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยสรุปแลวมีทั้งหมด  12  มาตรฐาน  ซึ่งแตละ

มาตรฐานเปนเกณฑที่ใชในการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของครู  ในการประเมินสมรรถนะครูมีการ

วิเคราะหมาตรฐานวิชาชีพครูสังเคราะหรวมกับสมรรถนะหลักของครูในดานตาง ๆ เพื่อใหไดรายการ

ประเมินที่สอดคลองและตรงตามความมุงหมายที่ไดตั้งไวเพื่อใหชุดการประเมินมีคุณภาพและการ

ประเมินมีประสิทธิผลครอบคลุมทุกประเด็น 

 
  4. จรรยาบรรณคร ู  

              จรรยาบรรณเปนการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่มีการควบคุมดูแล  ซึ่งจรรยาบรรณใน

วิชาชีพตาง ๆ ไดถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแนวบรรทัดฐานเพื่อใหเปนที่ยอมรับในการประกอบวิชาชีพนั้น  ซึ่ง

อาชีพครู  ก็เปนอาชีพหนึ่งที่ตองมีจรรยาบรรณ  ข้ึนมาเพื่อเปนแนวบรรทัดฐาน (สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา. 2541ข) ดังนี้ 

   จรรยาบรรณครู หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของผู

ประกอบวิชาชีพครู เพื่อรักษาหรือสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของความเปนครูไทย   

ป พ.ศ.2539 คุรุสภาไดปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของครูข้ึนใหม ที่มีลักษณะเปนจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณ  เรียกวา ระเบียบคุรุสภาวาดวย  จรรยาบรรณครู  พ.ศ.2539 มีทั้งหมด  9 ขอ  ดังนี้ 

   จรรยาบรรณขอที่ 1  ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม

ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

หลักการ 

การแสดงออกของบุคคลในทางที่ดีเปนผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่

ถูกตองของบุคคล บุคคลที่มีความรักและเมตตายอมแสดงออกดวยความปรารถนาในอันที่จะกอใหเกิด

ผลดีตอบุคคลอื่น มีความสุภาพ ไตรตรองถึงผลแลวจึงแสดงออกอยางจริงใจ ครูจึงตองมีความรักและ

เมตตาตอศิษยอยูเสมอ ซึ่งจะเปนผลใหพฤติกรรมที่ครูแสดงออกตอศิษยเปนไปในทางสุภาพ เอ้ืออาทร 

สงผลดีตอศิษยจนทุกดาน 
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คําอธิบาย 

ครูตองรักและชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริม ให

กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา หมายถึง การตอบสนองตอความตองการ ความ

ถนัด ความสนใจของศิษยอยางจริงใจ สอดคลองกับการเคารพ การยอมรับ การเห็นอกเห็นใจ ตอสิทธิ

พื้นฐานของศิษยจนเปนที่ไววางใจเชื่อถือและชื่นชมได รวมทั้งเปนผลไปสูการพัฒนารอบดานอยางเทา

เทียมกัน 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.  สรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึ่งพาและไววางใจไดของศิษย แตละคนและทุกคน  

2.  ตอบสนองขอเสนอและการกระทาํของศิษยในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาความ

ตองการและศกัยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน  

3.  เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยแตละคนและทุกคนตามความถนัด ความ

สนใจ และศักยภาพของศิษย  

4.  แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยแตละคน และทุกคนทัง้ในและนอกสถานศกึษา  

    จรรยาบรรณขอที่ 2   ครูตองอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่

ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

หลักการ 

ครูที่ดีตองมีความมุงมั่นในการพัฒนาศิษยใหเจริญไดอยางเต็มศักยภาพ และถือวาความ

รับผิดชอบของตนจะสมบูรณก็ตอเมื่อศิษยไดแสดงออกซึ่งผลแหงการพัฒนานั้นแลว ครูจึงตองเรียนรู

เกี่ยวกับศักยภาพของศิษยแตละคนและทุกคน เลือกกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสม

สอดคลองกับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น  ดําเนินการใหศิษยไดลงมือทํากิจกรรมการเรียน จนเกิดผล

อยางแจงชัด และยังกระตุนยั่วยุใหศิษยทุกคนไดทํากิจกรรมตอเนื่องเพื่อความเจริญงอกงามอยางไมมี

ที่ส้ินสุด 

คําอธิบาย 

ครูตองอบรมสั่งสอนฝกฝนสรางเสริมความรูทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศิษย

อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ หมายถึงการดําเนินงานตั้งแตการเลือกกําหนดกิจกรรม

การเรียนที่มุงผลตอการพัฒนาในตัวศิษยอยางแทจริง การจัดใหศิษยมีความรับผิดชอบ และเปน

เจาของการเรียนรู ตลอดจนการประเมินรวมกับศิษย ในผลของการเรียนและการเพิ่มพูนการเรียนรู

ภายหลังบทเรียนตางๆ  ดวยความปรารถนาที่จะใหศิษยแตละคนและทุกคนพัฒนาไดอยางเต็ม

ศักยภาพและตลอดไป 
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พฤติกรรมสําคัญ 

1.  อบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยอยางมุงมั่น

และตั้งใจ  

2.  อบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยอยางเต็ม

ศักยภาพ  

3.  อบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยดวยความ

บริสุทธิ์ใจ  

     จรรยาบรรณขอที ่3   ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

หลักการ 

การเรียนรูในดานคานิยมและจริยธรรมจําเปนตองมีตัวแบบที่ดี เพื่อใหผูเรียนยึดถือและ

นําไปปฏิบัติตาม ครูที่ดีจึงถายทอดคานิยมและจริยธรรมดวยการแสดงตนเปนตัวอยางเสมอ การแสดง

ตนเปนตัวอยางนี้ถือวาครูเปนผูนําในการพัฒนาศิษยอยางแทจริง 

คําอธิบาย 

การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออกอยางสม่ําเสมอของครูที่

ศิษยสามารถสังเกตรับรูไดเอง และเปนการแสดงที่เปนไปตามมาตรฐานแหงพฤติกรรมระดับสูงตาม

คานิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.   ตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ  

2.   พูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับศิษยและสังคม  

3.  กระทาํตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกบัคําสอนของตน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  

     จรรยาบรรณขอที ่ 4   ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศษิย  

หลักการ 

การแสดงออกของครูใด ๆ ก็ตามยอมมีผลในทางบวกหรือลบ ตอความเจริญเติบโตของ

ศิษย เมื่อครูเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาทุกดานของศิษย  จึงตองพิจารณาเลือกแสดงแต

เฉพาะการแสดงที่มีผลทางบวก พึงระงับและละเวนการแสดงใด ๆ ที่นําไปสูการชะลอหรือขัดขวาง

ความกาวหนาของศิษยทุกดาน 
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คําอธิบาย 

การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม

ของศิษยหมายถึง การตอบสนองตอศิษยในการลงโทษหรือใหรางวัลหรือการกระทาํอื่นใดทีน่ําไปสูการ

ลดพฤติกรรมที่พงึปรารถนา และการเพิ่มพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.   ละเวนการกระทําที่ทาํใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญา อารมณ

และสังคมของศิษย   

2.   ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศษิย  

3.  ละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย  

    จรรยาบรรณขอที่  5   ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

หลักการ 

การใชตําแหนงหนาที่ในวิชาชีพแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยอมทําใหเกิดความลําเอียง

ในการปฏิบัติหนาที่ สรางความไมเสมอภาคนําไปสูความเสื่อมศรัทธาในบุคคลและวิชาชีพนั้น ดังนั้น 

ครูจึงตองไมแสวงหาประโยชนอันมิควรไดจากศิษย หรือใชศิษยใหไปแสวงหาประโยชนใหแกคนโดยมิ

ชอบ 

คําอธิบาย 

การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และ

ไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ หมายถึง การไมกระทําการใด ๆ 

ที่จะไดมาซึ่งผลตอบแทนเกินสิทธิที่พึงไดจากการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบตามปกติ 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.  ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมคิวรจากศิษย   

2.  ไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมชิอบดวยกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือความรูสึกของสังคม  

     จรรยาบรรณขอที ่6   ครูยอมพัฒนาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี ดานบุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน ใหทนัตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงอยูเสมอ 

หลักการ 

สังคมและวิทยาการมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น ครูในฐานะผูพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย จึงตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 



 

 

35 

คําอธิบาย 

การพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยูเสมอ หมายถึง การใฝรู  ศึกษาคนควา ริเร่ิม

สรางสรรค ความรูใหมใหทันสมัย ทันเหตุการณ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและวิสัยทัศน  

พฤติกรรมสําคัญ 

1.  ใสใจศึกษาคนควา ริเร่ิมสรางสรรคความรูใหมที่เกีย่วกับวชิาชพีอยูเสมอ  

2.  มีความรอบรูทันสมยั ทนัเหตกุารณ สามารถนํามาวเิคราะห กําหนดเปาหมาย 

แนวทางพัฒนาตนเองและวชิาชีพ ทนัตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

อาชีพ และเทคโนโลย ี 

3.  แสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับกาลเทศะ  

    จรรยาบรรณขอที ่ 7   ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชกิที่ดีขององคกร

วิชาชพีครู 

หลักการ 

ความรักและเชื่อมั่นในอาชีพของตนยอมทําใหทํางานอยางมีความสุขและมุงมั่น อันจะ

สงผลใหอาชีพนั้นเจริญรุงเรืองและมั่นคง ดังนั้นครูยอมรักและศรัทธาในอาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรวิชาชีพครูดวยความเต็มใจ 

คําอธิบาย 

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู หมายถึง การ

แสดงออกดวยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครูดวยตระหนักวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเกียรติ มี

ความสําคัญและจําเปนตอสังคม ครูพึงปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้งปกปองเกียรติภูมิ

ของอาชีพครู เขารวมกิจกรรมและสนับสนุนองคกรวิชาชีพครู 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.  เชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกรวิชาชพีครู วามีความสําคัญและจาํเปน

ตอสังคม  

2.  เปนสมาชกิองคกรวิชาชพีครูและสนับสนุนหรือเขารวมหรือเปนผูนาํในกิจกรรมพฒันา

วิชาชพีครู  

3.  ปกปองเกยีรติภูมิของครูและองคกรวิชาชีพ  
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     จรรยาบรรณขอที ่ 8   ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 

 หลักการ 

สมาชิกของสังคมใดพึงผนึกกําลังกันพัฒนาสังคมนั้นและเกื้อกูลสังคมรอบขาง ในวง

วิชาชีพครู ผูประกอบอาชีพครูพึงรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยความเต็มใจ อันจะยังผลใหเกิด

พลังและศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาสังคม 

คําอธิบาย 

การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค หมายถึง การใหความรวมมือ แนะนํา

ปรึกษาชวยเหลือแกเพื่อนครูทั้งเรื่องสวนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาสอยางเหมาะสม รวมทั้ง

เขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยการใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.  ใหความรวมมือแนะนํา ปรึกษาแกเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

2.  ใหความชวยเหลือดานทนุทรพัย ส่ิงของแดเพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม  

3.  เขารวมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนาํแนวทางวธิีการปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงานเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน  

     จรรยาบรรณขอที ่ 9   ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและพฒันาภูมิ

ปญญาและวฒันธรรมไทย 

หลักการ 

หนาที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษาคือ การพัฒนาคนใหมีภูมิปญญา และรูจักเลือก

วิถีการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ในฐานะที่ครูเปนบุคลากรสําคัญทางการศึกษา ครูจึงควรเปนผูนําในการ

อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 

คําอธิบาย 

การเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย หมายถึง การริเร่ิม

ดําเนินกิจกรรม สนับสนุนสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย โดยรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะห

เลือกสรร ปฏิบัติตนและเผยแพรศิลปะ ประเพณี ดนตรี กีฬา การละเลน อาหาร เครื่องแตงกาย ฯลฯ 

เพื่อใชในการเรียนการสอน การดํารงชีวิตตนและสังคม 

พฤติกรรมสําคัญ 

1.   รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิน่และวฒันธรรมที่เหมาะสมมาใชจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอน  
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2.  เปนผูนําในการวางแผน และดําเนินการเพื่ออนุรักษและพัฒนาภมูิปญญาทองถิ่นและ

วัฒนธรรม  

3.  สนับสนนุสงเสริมเผยแพรและรวมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ  

4.  ศึกษาวิเคราะห  วิจัยภูมปิญญาและวฒันธรรมทองถิ่นเพื่อนาํผลมาใชในการจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอน  

  สรุปไดวาครูเปนผูประกอบวิชาชีพระดับสูง  ผานการสรรหาเพื่อเขาสูวิชาชีพ ไดรับการศึกษา

มาในระยะเวลานาน  ไดรับการฝกอบรม พัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลาในระหวางการปฏิบัติหนาที่

ครู  ดังนั้นกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพจึงมีข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ใหครูไดยึดมั่นในหลัก

วิชาชีพและมีคุณธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อใหครูกระทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ  ประพฤติปฏิบัติตน

ในการดําเนินชีวิตและเปนแบบอยางที่ดีตามความมุงหวังของสังคม ดังนั้นจรรยาบรรณครูจึงเปน

สมรรถนะที่สําคัญที่ครูตองมี และนําไปใชในการประเมินสมรรถนะดานจรรยาบรรณวิชาชีพในชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

 
   5.  มาตรฐานครูคณิตศาสตร   

                มาตรฐานครูคณิตศาสตรที่จัดทําขึ้นนี้พัฒนามาจากมาตรฐานครูคณิตศาสตรที่ใชอยูใน

ประเทศตางๆดวยการวิเคราะหรายการประเมิน กําหนดตัวชี้บงและเทียบเคียงกับกรอบการประเมิน

สมรรถภาพของครูที่เปนพื้นฐานสําคัญและจําเปนสําหรับสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อตองการใหครู

คณิตศาสตรมีความรูความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศและเปนไปตามมาตรฐานสากล (สสวท. 

2545: 2) 

    มาตรฐานครูคณิตศาสตรมุงเนนใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนใหเกิด

ความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการเรียนรู เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตอ

มาตรฐานที่สอดคลองกับสังคมไทยและทัดเทียมกับนานาชาติผลการประเมินมาตรฐานครูคณิตศาสตร

จะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งดานผลผลิต ดานกระบวนการ และ

ดานปจจัยตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และชวยใหสถานศึกษาไดรับรูจุดเดน จุดดอยของ

ตนเองที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป โดยแตละมาตรฐานมีมาตรฐานยอยและตัว

บงชี้ (สสวท. 2545: 19 - 56) ดังนี้ 

   มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร : เขาใจ เนื้อหา สาระ แนวคิด ทาง

คณิตศาสตร ได อยางครอบคลุม หลักสูตรและใชทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการ

แกปญหา  รวมทั้งจัด กระบวนการเรียนรูที่ทําให สาระการเรียนรู มีความหมายตอผูเรียน 
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  1. คุณลักษณะดานความรู 

  1.1  มีความรูความเขาใจในธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร 

  1.2  มีความรูเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูของ

กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 2. คุณลักษณะดานการแสดงออก 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมและสราง

ความรูใหมอยางตอเนื่อง 

  3. คุณลักษณะดานความสามารถ 

  สามารถสรางประสบการณการเรียนรูโดยเนนการคิดและแกปญหาเพื่อทําใหสาระ

การเรียนรูมีความหมายตอผูเรียน 

      มาตรฐานที่  2  การนําคณิตศาสตรมาใชอยางมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝพัฒนา

วิชาชีพของตนเอง : ใชคณิตศาสตรอยางมีคุณธรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งเปนผูใฝหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

  1.  คุณลักษณะดานความรู 

   1.1  มีความรูและความตระหนักในความสําคัญของการใชคณิตศาสตรอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม  โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

   1.2  มีความรูและความตระหนักในความสําคัญของการใฝหาโอกาสในการพัฒนา

วิชาชีพของตนเอง 

  2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน  และคํานึงถึงคุณธรรม

และจริยธรรม 

    2.2  มีเจตคติตอวิชาชีพและใฝหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

   3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

    การจัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูอยาง

เพียงพอ  มีคานิยมที่ดี  และรับผิดชอบตอสังคม 

       มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสการเรียนรูตามระดับการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน :  

เขาใจถึงระดับการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน  จัดโอกาสในการเรียนรูใหแกผูเรียนเพื่อสงเสริมให

เกิดการพัฒนาทางสติปญญา  สังคมและบุคลิกภาพ 
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   1.  คุณลักษณะดานความรู 

          มีความรูความเขาใจในระดับการเรียนรู  และพัฒนาการของผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

   2. คุณลักษณะดานการแสดงออก 

          จัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา  สังคม  

และบุคลิกภาพ 

   3. คุณลักษณะดานความสามารถ 

          จัดการเรียนรูใหผูเรียนทกุคนไดพฒันาสติปญญา  สังคม และบุคลิกภาพและสามารถใช

กระบวนการคดิระดับสูงเพื่อสรางองคความรูทางคณิตศาสตร 

       มาตรฐานที่  4  การจัดกระบวนการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน : เขาใจถึง

ความแตกตางของผูเรียนและใชความแตกตางดังกลาวเปนพืน้ฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู  เพื่อ

พัฒนาโอกาสในการเรียนรูทีส่อดคลองกับผูเรียน 

   1.  คุณลักษณะดานความรู 

    1.1  มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการ  และจิตวิทยาการ

เรียนรู 

    1.2  มีความรูความเขาใจในการจัดการเรยีนรูที่ใหความสําคัญกับผูเรียนเพื่อสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    พฒันากระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรที่ใหความสําคญักับผูเรียน 

   3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

    พฒันาผูเรียนใหไดรับประสบการณในการเรียนรูทีน่าํไปสูการสรางองคความรูดาน

คณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 

       มาตรฐานที่  5  การใชวิธีการสอนทีเ่หมาะสมเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน : 

เขาใจและใชวธิีการสอนอยางหลากหลาย  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาความคิดดานการวิเคราะห

วิจารณ  การแกปญหาและทกัษะการปฏิบัติ 

   1.  คุณลักษณะดานความรู 

    1.1  มีความรูความเขาใจเทคนิคการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันากระบวนการคดิ 

    1.2  มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนพัฒนาความคิด

ระดับสูงที่ประกอบดวยการคิดสรางสรรค  การคิดวิเคราะหวิจารณ  การคิดตัดสินใจ  และการคิด

แกปญหา 
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   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    จัดกิจกรรมทีส่งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูง 

   3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

    สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดระดับสูงและทักษะปฏิบัติ 

       มาตรฐานที่  6  การสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ : เขาใจถึงแรงกระตุน

และพฤติกรรมของผูเรียนหรือกลุมของผูเรียน  และสามารถสรางสภาพแวดลอมของการเรียนรูที่

สงเสริมปฏิสัมพันธกันในทางบวก  เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู  และแรงบันดาลใจ 

   1.  คุณลักษณะดานความรู 

    เขาใจวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการจัดการเรียนรูเพื่อสรางปฏิสัมพันธใน

ทางบวก 

   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    มีการทาํงานอยางเปนระบบ  สรางสภาพแวดลอมของการเรียนรูที่สงเสริมการมี

ปฏิสัมพันธในทางบวก  เพื่อใหเกิดการเรียนรูและแรงบันดาลใจ 

  3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

   สงเสริมการทาํงานรวมกนัอยางมีความสุข  มีปฏิสัมพันธกันในทางบวก  และเกิดแรง

บันดาลใจในการเรียนรู 

      มาตรฐานที่  7  พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยการสืบเสาะหา

ความรู : มีทักษะการสื่อสารและสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองทั้งการพูด การเขียน และการ

แสดงออก  ใชวิธีการสื่อสารที่กระตุนใหมีการสืบเสาะหาความรู  มีการปฏิสัมพันธและการทํางาน

รวมกัน 

   1.  คุณลักษณะดานความรู 

   เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการใชภาษาเพือ่การสื่อสารการปฏิสัมพันธ

และการสืบเสาะหาความรู 

   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    2.1  ใชเทคนคิการสื่อสารทีเ่หมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนสืบเสาะหาความรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

    2.2  ใชศัพททางคณิตศาสตรไดถูกตองตามบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถาน 

   3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

    ใชการสื่อสารดวยการพูด  เขียน  อาน  เพื่อการศึกษาคณิตศาสตรไดอยางมี

ความหมายทีส่งเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
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      มาตรฐานที่  8  การพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูและการวางแผนการสอน : พัฒนา

หลักสูตรที่อยูบนพื้นฐานของสาระและมาตรฐานการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน  และพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

  1.  คุณลักษณะดานความรู 

   มีความรูความเขาใจและตระหนกัในความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการ

วางแผนการสอน 

   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    สรางและเลอืกใชเครื่องมอืวัดผลและประเมินผลที่มีคณุภาพไดตรงตามความ

ตองการ 

   3.  คณุลักษณะดานความสามารถ 

    พฒันาผูเรียนใหไดรับประสบการณในการเรียนรูทีน่าํไปสูการสรางองคความรูดาน

คณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่  9  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู : ใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง และนํา

ผลการประเมินไปใชเพื่อยืนยันถึงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องทั้งทางสติปญญา สังคม  

และรางกาย 

   1.  คุณลักษณะดานความรู 

    มีความรูความเขาใจในกระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    สรางและเลอืกใชเครื่องมอืวัดผลและประเมินผลที่มีคณุภาพไดตรงตามความ

ตองการ 

   3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

    มทีักษะการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานที่  10  การนําชุมชนมารวมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน : 

สงเสริมความสัมพันธกับผูรวมงานในสถานศึกษา ผูปกครอง และองคกรในชุมชุนเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูและพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน 

   1.  คุณลักษณะดานความรู 

    มีความรูความเขาใจและตระหนกัในความสําคัญของการสรางความสัมพันธที่ดกีับ

ผูรวมงานและชุมชน 
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   2.  คุณลักษณะดานการแสดงออก 

    สรางความสมัพันธที่ดกีับผูรวมงาน  และรวมกันใหการสนับสนนุสงเสริม  การเรียนรู

ของผูเรียน 

3.  คุณลักษณะดานความสามารถ 

  รูจักตนเองและปรับตนไดอยางเหมาะสม 

      สรุปไดวา  มาตรฐานครูคณิตศาสตรเปนเกณฑที่ใชวัดคุณภาพการจัดการศึกษาของ

ครูผูสอนคณิตศาสตร  ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 10 มาตรฐานที่แบงเปนมาตรฐานยอย 37 ขอ  ที่

อยูในกรอบของคุณลักษณะ 3 ดาน คือ 1)  ดานความรู  2) ดานการแสดงออก และ 3) ดาน

ความสามารถ  โดยแตละมาตรฐานมีมาตรฐานยอยและตัวบงชี้ เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  และเปนไปอยางเต็มศักยภาพในการที่จะ

พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการเรียนรู  เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

คานิยมที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่สอดคลองกับสังคมไทย ซึ่งการสรางชุดการประเมินไดนําไปใช

ประกอบการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ดานสมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน 

 
   6.  การพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

                การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นมีนักวิชาการหลายทานได

นําเสนอเพื่อใหมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหไดประสิทธิภาพ  ในที่นี้ขอนําเสนอ

บทความหนึ่งของ  Jennings S; Dunne S (1997: 34 - 37) เขียนบทความนี้ในวารสารและได

เสนอแนะวิธีสอนคณิตศาสตรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียนได   

   ครูคณิตศาสตรที่ประสบความสาํเร็จในการสอน  

        1. ครูควรจะมีความสามารถทางคณิตศาสตรเพียงพอ ครูที่จะสอนไดดีนั้นตองเปนผูมี

ความรูกวางขวาง มีพื้นฐานทางคณิตศาสตรเพียงพอ รูโครงสรางทางคณิตศาสตร รูจักนําคณิตศาสตร

มาใช นอกจากนี้ยังตองพัฒนาตนใหทันกับวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ 

        2. ครูควรมีทักษะในการสื่อความหมาย ครูคณิตศาสตรที่ดีจะตองรูจักตีความและ

สามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจ การที่ครูจะสื่อความหมายทางคณิตศาสตรไดนั้นนักเรียนจะตองมี

สวนรวมดวย 

        3. ครูควรจะสรางแรงบันดาลใจใหแกนักเรียน การที่ครูมีความรูในเนื้อหาอยางเดียวไม

เพียงพอ บุคลิกลักษณะของครูจะเปนเครื่องสงเสริมนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีหรือไมดีก็ได ทําอยางไรครู

จึงจะเรียกรองความสนใจใหนักเรียนยอมรับคําแนะนําและทําตามคําสั่งของครูได ลักษณะตอไปนี้จะ

ชวยครูไดมากคือ เสียงชัดเจน กิริยาทาทางคลองแคลว มีความอดทน มีความสุภาพและมีการครองสติ
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ที่ดี คือไมแสดงอารมณโกรธและฉุนเฉียว นอกจากนี้ ความเปนผูนํา ความมีไหวพริบ ความมี

สติปญญาจะชวยสงเสริมบุคลิกลักษณะของครูไดมาก 

       4. ครูควรเขาใจและยอมรับสภาพของนักเรียน พยายามศึกษาจิตใจของนักเรียน หาทาง

ใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนอยูเสมอ ครูจะตองคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และชี้

แนวทางไปในทางที่ถูก เมื่อนักเรียนมีปญหาอะไรมาปรึกษา ครูจะตองรับฟงวาเขาตองการอะไร สนใจ

อะไร ใหคําปรึกษาแกเขาดวยความรักและเมตตา นักเรียนจะสังเกตไดวา ครูแตละคนมีความรูสึกตอ

เขาอยางไร ดังนั้นครูควรแสดงใหนักเรียนเห็นวา ครูพรอมอยูตลอดเวลาที่จะเปนผูใหคําปรึกษาและ

แกไขปญหาใหนักเรียนทุกคน 

       5. ครูควรมีความรูเกี่ยวกับอาชีพของตนอยางแทจริง เชนถาเปนครูคณิตศาสตร ก็ตองรู

เนื้อหาที่สอนอยางถองแท รูกลยุทธที่จะนํามาใช รูวาจะใชส่ือการเรียนการสอนอะไร รูจิตวิทยาการ

เรียนการสอน หลักการสอน การวัดการประเมินผล ทั้งหลายเหลานี้ครูควรรูอยางถองแทเพราะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับวิชาชีพของตน ปจจุบันนี้วิชาความรูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป

มากและเปนไปอยางรวดเร็ว ครูตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ความรูที่เรียนมาจาก

สถาบันการศึกษานั้นเปนเพียงพื้นฐาน ครูตองศึกษาหาความรูใหม ๆ ตอไปอยางไมหยุดยั้ง จึงจะไดชื่อ

วาเปน ครูที่ดี  

    จากบทความขางตน แสดงใหเห็นวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตรได  

และวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นในที่นี้จะนําเสนอ  การ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มาตรฐาน NCTM Standards  เปนมาตรฐานของสมาคม

ครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา  ในการกําหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน

สหรัฐอเมริกา  และกระบวนการ Lesson  Study   มีรายละเอียดดังนี้ 
              6.1  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
                 ความสําคัญดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 

แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545: 2) ไดกลาว

ไววา 

    “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 

     เร่ิมต้ังแตมีการปฏิรูปการศึกษาเปนตนมาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญไดมีนักวิชาการทางการศึกษาของไทยหลายคนใหความสําคัญและไดนําเสนอแนวคิด  หลักการ 

ตาง ๆ ออกมาเผยแพรกันมากขึ้น  ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษามาจาก  ทิศนา  แขมมณี (2542: 3 - 30)  
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และ อาภรณ ใจเที่ยง (2544: 2 - 15) นําเสนอวา  ผูสอนทุกคนจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของ

ตนเองจากการเปนผูบอกความรูใหจบไปในแตละครั้งที่เขาสอนมาเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวกในการ

เรียนรูใหแกผูเรียน  นั่นคือเปนผูกระตุนสงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเราและจัดกิจกรรมใหผูเรียน เกิดการ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล การจัด

กิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมที่ ผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคศึกษาและคนควาไดลงมือ

ปฏิบัติจนเกิดการเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองเปนสาระ ความรู ดวยตนเอง รักการอาน รักการ

เรียนรูอันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต(Long-Life Education) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

(Learning Man) ผูสอนจึงตองสอนวิธีการแสวงหาความรู (Learn How to Learn) มากกวาสอนตัว

ความรู สอนการคิดมากกวาสอนใหทองจําสอนโดยเนน ผูเรียนเปนสําคัญ มากกวาเนนที่เนื้อหาวิชา 

     ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงหมายถึง การจัดกิจกรรม

โดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการ เรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสม

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียน

การสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจําแนกไดดังนี้ 

     1. การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ แบบ

แกปญหา แบบ สรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา แบบตั้งคําถามแบบใชการตัดสินใจ 

     2. เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก วิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบการเรียนรู

ดวยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน 

     3. เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ประกอบการเรียน เชน การใชส่ิงพิมพ 

ตําราเรียน และแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอรชวย

สอน บทเรียนสําเร็จรูป 

     4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวย การโตวาทีกลุม  

การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติว การประชุมตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ 

กลุมสืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ เปนตน 

     5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ เชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวม เกมส กรณีตัวอยางสถานการณจําลองละคร บทบาทสมมติ เปนตน 

     6. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไดแก ปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือกลุมสืบคน กลุม

เรียนรูรวมกัน รวมกันคิด กลุมรวมมือ 

     7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแก การเรียนการสอนแบบใชเสนทางลําดับ

ของเรื่องราวในการเลาเรื่อง (Storyline) และการเรียนการสอนแบบแกปญหา (Problem-Solving)  
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  บทบาทของผูสอน 

  เทคนิควิธีการเหลานี้ลวนเปนวิธีที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดคิดคนควาศึกษาทดลอง ซึ่งทํา

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจึงมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในหลาย ๆ ลักษณะ 

ดังนี้  

       1. เปนผูจัดการ (Manager) เปนผูกําหนดบทบาทใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมทํา

กิจกรรม แบงกลุม หรือจับคู เปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแก นักเรียนทุกคน จัดการให 

ทุกคนไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 

       2. เปนผูรวมทํากิจกรรม (Active Participant) เขารวมทํากิจกรรมในกลุมจริง ๆ พรอมทั้ง

ให ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของนักเรียนขณะทํากิจกรรม 

       3. เปนผูชวยเหลือและแหลงวิทยาการ (Helper and Resource) คอยใหคําตอบเมื่อ

นักเรียน ตองการความชวยเหลือทางวิชาการ ตัวอยาง เชน คําศัพทหรือไวยากรณการใหขอมูลหรือ

ความรู ในขณะที่นักเรียนตองการ ซึ่งจะชวยทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

       4. เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่อ

อุปกรณ หรือใหคําแนะนําที่ชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

       5. เปนผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานทีน่ักเรยีนผลิตขึ้นมากอนที่จะสง

ตอไปใหนักเรยีนคนอืน่ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตอง ของคําศัพท ไวยากรณ การแกคําผิด 

อาจจะทําไดทัง้กอนทาํกิจกรรม หรือบางกจิกรรมอาจจะแกภายหลงัได 

 

   ตวับงชีก้ารเรียนของนักเรยีน 

1.   นกัเรียนมีประสบการณตรงสัมพนัธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

2. นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  
3. นักเรียนทาํกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  

4. นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยาง 
ชัดเจนและมีเหตุผล  

5.  นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาทั้งดวยตนเองและรวมดวยชวยกัน  

6.  นักเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง  

7. นักเรียนเลือกทํากจิกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

อยางมีความสขุ  

8. นักเรียนฝกตนเองใหมวีินยัและรับผิดชอบในการทํางาน  

 



 

 

46 

9. นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนใฝหาความรูอยาง 

ตอเนื่อง  

   ตวับงชีก้ารสอนของครู 

1. ครูเตรียมการสอนทัง้เนื้อหา และวิธกีาร  

2. ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเราจูงใจและเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  
3. ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทัว่ถึง  

4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค  
5. ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทาํ และฝกปรับปรุงดวยตนเอง  

6. ครูสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมพรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวน 

ดอยของนักเรยีน  

7. ครูใชส่ือการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู  

8. ครูใชแหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและเชื่อมประสบการณกบัชีวิตจริง  
9. ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวนิัย ตามวถิีวฒันธรรมไทย  

10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของนักเรยีนอยางตอเนือ่ง  
   ตัวบงชี้จะเปนแนวทางใหครูไดเตรียมการวางแผน จัดบรรยากาศ จัดกิจกรรมและจัด

กระบวนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหถูกทาง ตลอดจนเปนแนวทางการประเมินการสอนของตัวครูเอง

ดวยอีกสวนหนึ่ง 

   ลักษณะการจัดกิจกรรมทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

   จากที่กลาวมาทัง้หมด สามารถสรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้ 

      1. Active Learning เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ 

กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช ประสาท

สัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาที่ เตรียมการจัดบรรยากาศการ

เรียนรู จัดสื่อส่ิงเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

     2. Construct เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย

ตนเอง อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียนรัก

การอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซึ่ง

นําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค 
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     3. Resource เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคล

และ เครื่องมือทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับส่ิงแวดลอมทั้งที่ เปน

มนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการที่วา "การเรียนรู

เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ”) 

     4. Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ 

เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอยางมี

เหตุผล เปนตน  

     การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหา

เปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจนและมีเหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

    5. Happiness เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขที่เกิดจาก 

ประการที่หนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย ให

แสดง ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ (Interaction) 

ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ 

เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 

    6. Participation เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย

รวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถ ความ

สนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและสามารถ 

ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

    7. Individualization เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในความเปนเอกัตบุคคล 

ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนได

พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อมั่นผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

    8. Good Habit เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความ

รับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ 

ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการ  การทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน และ การ

เห็นคุณคาของงาน เปนตน  อาภรณ  ใจเที่ยง (2544: 2 - 15) 
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     กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับประโยชน

สูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิต ไดมีความสุข

และสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา 
6.2  มาตรฐาน NCTM  

                  มาตรฐาน NCTM เปนมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของสหรัฐอเมริกา  

สามารถนําเสนอรายละเอียดไดจาก NCTM (2000: online) และ ปานทอง  กุลนาถศิริ (2543: 14 – 

22) ไดดังนี้   

      NCTM ยอมาจาก The National Council of Teachers of Mathematics หรือ สมาคมครู

คณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสมาคมที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางในการจัดการเรียนการ

สอนคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน จุดประสงคของการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่สหรัฐอเมริกามุงเนนและกําหนดเปนจุดประสงคกวาง ๆ ไดแก 

1)  เพื่อใหผูเรียนไดตระหนกัถึงคุณคาของคณิตศาสตร  

2)  เพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะทาํคณิตศาสตร  

3)  เพื่อใหผูเรียนเปนนกัแกปญหา  

4)  เพื่อใหผูเรียนสามารถสือ่สารคณิตศาสตรได  

5)  เพื่อใหผูเรียนสามารถใหเหตุผลทางคณิตศาสตรได  

     โดยใชกลยุทธในการใชคําถาม(Questioning Strategies)เพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนา

ความสามารถทางการใหเหตุผล  ครูควรมีกลยุทธในการใชคําถามถามใหนักเรียนคิดวิเคราะห  โดยครู

เปนผูที่มีบทบาทสําคัญ ครูจะเปนกุญแจนําไปสูความสําเร็จ   เชน  

1)  ทาํไมนักเรียนจงึเลือกคําตอบนั้น  

2)  นักเรียนสามารถพิสูจนไดไหม   

3)  วิธนีั้นใชไดเสมอไปหรือไม   

4)  ทาํไมนักเรียนจงึคิดอยางนั้นละ   

    เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการเรียนรูจากกันและกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ครูผูสอนควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติรวมกัน (Co-Operative 

Learning) รวมกันแสดงความคิดเห็นในแงของสวนรวม ครูควรมีกลยุทธในการใชคําถาม เชน  

1) ทุกคนเหน็ดวยหรือไม   (วาคําตอบที ่นายแดง กลาวมาถูกตอง)  
2) ใครมีความคิดเปนอยางอืน่บาง  
3) มีใครอีกบางทีต่องการจะพูดแบบอื่น 

4) เธอจะอธิบายสิ่งทีน่าย แดง เพิ่งกลาวไปไดไหม  
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     เพื่อชวยใหนักเรียนไดสามารถสํารวจ และคนพบ แนวคิดทางคณิตศาสตร ครูอาจใช

คําถาม เชน  

1)  วิธนีี้ใชรูปแบบหรือไม  

2)  หาคําตอบอื่นไดอีกไหม 

3)  จะพิสูจนแบบอ่ืนไดหรือไม  

4)  อะไรจะเกดิขึ้นถาเธอลองทาํแบบนี ้ 

    เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตรหรือกับชีวิตประจําวันครูอาจ

ใชคําถาม เชน  

1)  ปญหานี้คลาย ๆ กับปญหาที่เธอเคยทาํมาแลวใชไหม  

2)  เธอจะเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปยังสถานการณใดไดบาง  

3)  เธอสามารถใชความรูทีเ่คยเรียนไปแลวไดไหม  
6.3  การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ Lesson  Study 

                  ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ Lesson  Study  นับวาเปนเรื่องที่

คอนขางใหมในสังคมไทย  แตก็ไดมีนักวิชาการจํานวนหนึ่งไดศึกษาและดําเนินการทดลองใชและ

สรุปวาไดผลเปนอยางดีและไดเร่ิมนําเขามาใชอยางจริงจังในประเทศไทย  ในที่นี้ไดศึกษามาตาม

แนวคิดของ  ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ (2550: ออนไลน) และ ชานนท  จันทรา (2550: 42 - 58) ซึ่งได

กลาวในเรื่องนี้ไวดังนี้วา  ยุคนี้เปนยุคของการกระจายอํานาจทางการศึกษาและการศึกษาตามระบบ

มาตรฐาน  ผูที่เปนคุณครูทั้งหลายจึงจําเปนที่จะตองมีการตื่นตัวอยูเสมอ  ตองพัฒนาตัวเอง พัฒนา

รูปแบบการสอนของตนเองใหเปนปจจุบัน  นาสนใจ  และเปนการพัฒนาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ดวย  ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนใหครูผูสอนไดปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการสอนของตนเอง

ไดคือการนํากระบวน Lesson study เปนการเรียนรูบทเรียน  ผลจากการวิจัยพบวาการใช Lesson 

Study  เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดเปนอยางดี  และพบวา

ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน คือ ตัวผูสอน และวิธีการ

สอนของครูผูสอนดวย 

       Lesson Study หรือ  Research  Study  หรือ  “ กระบวนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional  

Learning)”  หรือ  “การเรียนรูบทเรียน”  หรือ  “การศึกษาบทเรียน”  หรือ  “การศึกษาและพัฒนา

บทเรียน”.  เปนกระบวนการสําหรับใชพัฒนาวิชาชีพครูที่ใชการวิจัยเปนฐานในการดําเนินการ  โดยเกิด

จากการรวมกันแบงปนประสบการณและการทํางานรวมกันของครู  หรือระหวางครูกับผูเชี่ยวชาญดาน

การเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู  ซึ่งประกอบดวย 
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        1.  การวางแผน (Planning)  

        2.  การนําไปใชและการสังเกต (Implementing  and  Observing)   

        3.  การอภิปรายและสะทอนผลบทเรยีน (Discussing  and  Reflecting) 
      ความหมายและลักษณะของ Lesson Study 

         Lesson study เปนกระบวนการที่มีการศึกษาวิจัยที่หลายประเทศใหความสนใจ และมี

การศึกษากันอยางแพรหลาย ลักษณะของกระบวนการ Lesson Study จึงมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

       เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ครูชาวญี่ปุนรวมกันตรวจสอบ เปนการดําเนินงานอยาง

เปนระบบโดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งเปนเสมือนศูนยตรวจสอบการรวมมือ

กันทํางานของครูในลักษณะกลุมยอยโดยกระบวนการทํางายนั้นประกอบดวย การวางแผน  

(Planning)  การสอน (Teaching) การสังเกต (Observing) และการวิจารณบทเรียน(Critiquing)  

บทเรียน  และเพื่อพัฒนาจุดเนนและทิศทางในการดําเนินงาน  ครูจะกําหนดจุดมุงหมายในการศึกษาที่

สอดคลองกับคําถามการวิจัยที่กลุมตองการศึกษาหรือหาคําตอบ  โดยคําถามในการวิจัยนี้จะเปนตัว

ชี้นําการทํางานของกลุมในการศึกษาบทเรียนทุกบทเรียน 

     เปนกระบวนการที่เกิดจากการรวมมือระหวางครูที่สอนรายวิชาตาง ๆ กับผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู โดย Lesson Study  

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ไดแก  การวางแผน  (Planning) การนําไปใช (Implementing) และการ

สะทอนผล (Reflecting) บทเรียน 

     เปนกิจกรรมการเรียนรูสภาพที่เปนจริง   (Authentic Activity) เพื่อใหครูนําไปปฏิบัติในชั้น

เรียน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในสวนของการรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและวิธีการจัดการเรียนรู 

     เปนลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบบบันไดเวียน (Spiral 

of Steps) ที่เกี่ยวกับการวางแผน (Planning)  การคนพบขอเท็จจริง (Fact-Finding)  และการ

ดําเนินการ   (execution) โดยกระบวนการนี้อาจมองในลักษณะของวงจร  Action-Reflection   

ที่ประกอบดวย  การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observing) และการ

สะทอนกลับ (Reflecting)   

     จากลักษณะที่ไดนําเสนอไป  สามารถสรุปไดวา  กระบวนการ Lesson Study  เปน

กระบวนการสําหรับใชพัฒนาวิชาชีพครูที่ใชการวิจัยเปนรากฐานในการดําเนินงาน โดยเกิดจากการ

รวมมือ แบงปนประสบการณและการทํางานรวมกันของครู หรือระหวางครูกับผูเชี่ยวชาญทางดานการ

เรียนการสอนของครู ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 
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        1.  การวางแผน (Planning)  

        2.  การนําไปใชและการสังเกต (Implementing  and  Observing)   

        3.  การอภิปรายและสะทอนผลบทเรยีน (Discussing  and  Reflecting) 
    ขัน้ตอนกระบวนการดาํเนินงานของ Lesson Study 
     กระบวนการของ Lesson Study นั้น ครูผูสอนจะตองคํานงึถงึสิ่งเหลานี ้

       1.  จุดมุงหมายหรือเปาหมายที่ตองการทั้งในระดับหลักสูตร ระดบัรายวิชา และระดับ

หนวยการเรียนหรือบทเรียน (Unit  or  Lesson)    

       2.  วางแผนการวิจัยบทเรียน (Research  Lesson)  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว   

       3.  ทําการศึกษาอยางรอบคอบเกี่ยวกับการตอบสนองของผูเรียนที่มีตอบทเรยีน  รวมถึง

พฤติกรรมการเรียนรู  การมสีวนรวม และการปฏิบัติตัวของผูเรียน   

     ซึง่ขั้นตอนกระบวนการพืน้ฐานของ Lesson Study ประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี ้

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
     ผลทีไ่ดรบัจากกระบวนการ Lesson Study  
             จากงานวิจัยในหลายประเทศ  พบวา Lesson Study  มีผลในเชิงบวกตอผูเรียน  ครู  และ

โรงเรียน  ดังนี้ 

       1.  Lesson Study  เปนกระบวนการที่ชวยในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน

คณิตศาสตรไดเปนอยางดี 

       2.  ส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนหองหนึ่งอาจไมเหมาะสมกับผูเรียนอีกหองหนึ่ง  

หรืออาจเหมาะสมในปการศึกษานี้  แตอาจไมเหมาะสมในปการศึกษาอื่น  ดังนั้น จากประสบการณ

ของครู  ทําใหตระหนักและคํานึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใชส่ือการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

 

การวางแผน   Planning 

การอภิปรายและการสะทอนผล 

(Discussing  and  Reflecting) 

การนําไปใชและการสังเกต 

(Implementing  and  Observing) 

ภาพประกอบ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการพื้นฐานของ Lesson Study 

ที่มา:  ชานนท จันทรา (2550: 48). 
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        3.  มีการรวมมือกันเปนอยางดีระหวางครู   ในการรวมกันแสดงความคิดเห็น

วิพากษวิจารณ  และอภิปรายถึงแนวทางการปรับปรุงแกไข และพัฒนาจนทําใหไดบทเรียนที่ดีมี

คุณภาพ    ซึ่งทําใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีสอน และการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน

จากเพื่อนครูดวยกัน 

        4.  การมีสวนรวมในกระบวนการ Lesson Study ของครู  ทําใหครูไดพัฒนาวิชาชีพทั้งใน

ดานความรูและการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนลักษณะเชนนี้  จะชวยใหครูไดปรับปรุง

การสอนและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

        5.  ครูไดพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการและการตัดสินใจ  เพื่อทําใหกลุมสามารถ

ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

            ดังนั้น  ในฐานะที่เปนครู  เราจึงควรศึกษาและนําแนวคิดอื่นๆ เขามาปรับใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยูเสมอ    แมวา Lesson Study จะเปนแนวคิดเกาที่ประเทศญี่ปุน

ที่ไดชื่อวาเปนประเทศที่เปนรากฐานของการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   ไดใชมานานกวา 130 ปก็ตาม  

และปจจุบันก็ยังคงใชกันอยางแพรหลาย  จนกลายเปนวัฒนธรรมทางการสอนประจําชาติ จนมีชาว

ญี่ปุนบางทานกลาววา  “Lesson Study  เปนกระบวนการที่ชวยพัฒนามุมมองหรือสายตาของครู   

ใหมุงไปสูผูเรียนโดยตรง”    จึงถือไดวา Lesson Study เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะทําให

ครูสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามเปาหมาย  รูจักประเมิน

ตนเองอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพของตนอยางครูมืออาชีพไดอยางแทจริง 
    ประโยชนที่ไดรับจากกระบวนการ  Lesson Study 

    วิธีการแบบการวิจัยแผนการสอนนี้จะชวยลดอุปสรรคเร่ืองจํานวนเด็กตอหองมากเกินไปได 

เพราะไมวาในหองนั้นจะมีเด็กกี่คนก็จะไมใชอุปสรรคในการเรียนการสอน แตที่ทุกคนมักคิดวามีปญหา 

เพราะครูผูสอนพยายามจะควบคุมความคิดของเด็กทั้งหองใหเปนในแนวทางเดียวกัน ซึ่งหากยอมรับ

วาเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ความตางของเด็กจะทําใหไดคําตอบที่แตกตางกันหลากหลาย

ประเด็น ซึ่งนั่นจะเปนขอไดเปรียบของการเรียนการสอน 

          สําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรในรูปแบบนี้จะใหความสําคัญกับการวิจัยแผนการ

สอน โดยใชแผนการสอนเปนยุทธศาสตรสําคัญ ซึ่งมีกระบวนการ 3 ข้ันตอนใหญ ๆ ที่ไดกลาวไปแลว 

         กระบวนการสอนแบบ  Lesson Study จะเปนการเรียนโดยที่ครูเปนผูตั้งคําถาม แลวใหเด็ก

ใหคําตอบอยางหลากหลาย ซึ่งครูจะตองทําหนาที่เชื่อมโยงคําตอบของเด็กๆ ไปสูความรู ซึ่งสุดทาย

เด็กก็จะไดสูตรหรือนิยามทางคณิตศาสตร  จะไดจากความเขาใจของตัวเด็ก และเด็กจะสามารถนําไป

ประยุกตใชไดดวยตัวเอง          
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        การสอนวิชาคณิตศาสตรโดยทั่วไป สวนใหญจะใหเด็กทําแตแบบฝกหัด ซึ่งนั่นไมสามารถ

เรียกวาการเรียนคณิตศาสตรได เพราะเปนการทําแบบฝกหัดลักษณะที่เหมือน ๆ เด็กจะไมไดคิด แต

การสอนแบบ Lesson Study จะสอนใหเด็กไดคิด วิเคราะห ส่ือสาร ฝกทักษะการใชภาษา เปนการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการอยางแทจริง และการสอนลักษณะนี้นําไปใชไดตั้งแตระดับเด็กเล็กไปถึง

ระดับอุดมศึกษา  เปนการนําขอมูลดานการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรนี้

นําไปสังเคราะหเพื่อการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรดานสมรรถนะตามสายงาน 

   ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ประกอบดวยการเพิ่ม

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มาตรฐาน NCTM Standards เปนมาตรฐานของสมาคมครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา  ในการ

กําหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในสหรัฐอเมริกา กระบวนการ Lesson  Study  

เปนกระบวนการที่จําเปนตองนํามาพิจารณาสมรรถนะครูคณิตศาสตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สมรรถนะครู  สงผลไปยังการพัฒนาผลสําฤทธิ์ของผูเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

 
    7. กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชยีตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที ่ 21 

                 กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่  21 นี้ไดศึกษามาจากการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยระดับภูมิภาควาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมี

โอ อินโนเทค(SEAMEO INNOTECH) คร้ังที่ 52 ที่จัดขึ้นในระหวางวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 

2552 โดยมีนางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน ไดเห็นชอบกรอบ

สมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย Erlinda C. Pefianco ผูอํานวยการศูนยซีมีโอ อินโน

เทคไดแจงวาศูนยซีมีโอ อินโนเทค ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของครูในบริบทของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งกําหนดเกณฑการวัดและพัฒนาสมรรถนะดังกลาวแกครูผูสอน ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการพัฒนาเยาวชนใหเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 

     ผลจากการวิจัยพบวาสมรรถนะหลัก (Competency)ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ประกอบดวย 11 ดาน คือการเตรียมแผนการสอนที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ การสราง

สภาพแวดลอมการเรียนรู การพัฒนาและการใชทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ

การจัดลําดับความคิดในระดับสูง การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู การสงเสริมคานิยมดาน

ศีลธรรมและจริยธรรม การวัดและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน การพัฒนาดานวิชาชีพ การสราง

เครือขายกับผูเกี่ยวของ และการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน ทั้งนี้ในแตละดานยังประกอบดวย

ความสามารถและภาระงานเฉพาะอีก รวม 64 เร่ือง แสดงไดดังกรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 21 ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงกรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่  21 
 

ที่ 
 

ความรับผิดชอบ/สมรรถนะ
ทั่วไป 

ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

1. การเตรียมแผนการสอนที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของโรงเรียน 

1.1  ประเมนิความตองการในการเรียนรูทีม่ีอยูจริง 

1.2  จัดระบบของวัตถุประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมถงึ

ความรู  ทกัษะ  ความถนัด และคานิยม 

1.3  จัดเตรียมแผนการสอนที่สอดคลองกบัหลักสูตรและ

ระยะเวลา 
  1.4  จัดเตรียมแผนการสอนโดยคํานงึถงึความแตกตางของ

ผูเรียน 

1.5  เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและระดับผูเรียน 

1.6  เลือกอุปกรณประกอบการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

1.7  กําหนดมาตรการการประเมินผลที่เหมาะสม 

1.8  นําผลการประเมิน  ผูเรียนและขอคิดเห็นของผูสอนมา

พัฒนาแผนการสอน 

2. การสรางสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

2.1 สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ปลอดภัย  

สะอาด  เปนระเบียบ 

2.2 สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้ออาทรและเรียนรูอยางเปน

มิตร 

2.3 จูงใจใหเกดิการเรียนรูอยางกระตือรือรน 

2.4 สงเสริมการรักษามาตรฐานระดับสูงของสมรรถนะการ

เรียนรู 

2.5 เคารพในความหลากหลายของผูเรียน 

2.6 คงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบรวมมือกนั 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ที่ 
 

ความรับผิดชอบ/สมรรถนะ
ทั่วไป 

ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

3. การพัฒนาและใชทรัพยากร

สําหรับการเรียนการสอน 

3.1 แสวงหาความรูและทักษะการใชทรัพยากรเพื่อการเรียน

การสอน 

3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน 

3.3 ใชส่ือระหวางจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

3.4 บูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน 

3.5 ติดตามและประเมินผลการใชส่ือการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาทกัษะการจัดลาํดับ

การคิดระดับสูง (HOTS)* 

4.1 เตรียมสรางทักษะและยุทธศาสตร HOTS 

4.2 พัฒนาทักษะ HOTS  แกผูเรียน 

4.2.1 พฒันาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

4.2.2 พฒันาทักษะการคิดแบบพินิจพิเคราะห 

4.2.3 พฒันาทักษะการคิดเหตุผลตรรกะ 

4.2.4 พฒันาทักษะแกปญหาและตัดสินใจ 

4.3 เสริมสราง HOTS ในผูเรียน 

4.4 ประเมนิ HOTS ของผูเรียน 

5. การอํานวยความสะดวกการ

เรียนรู 

5.1 สรางความรอบรูในสาระวิชา 

5.2 กําหนดยทุธศาสตรการสอนที่สอดคลองรูปแบบและเอื้อ

ตอการเรียนรูอยางกระตือรือรน 

5.3 ส่ือสารอยางสอดคลองกบัระดับของผูเรียน 

5.4 สงเสริมใหผูเรียนรวมมอืและมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรู 

5.5 ประยุกตการตั้งคําถามและทักษะการปฏิสัมพันธ 

5.6 บูรณาการ HOTS กับบทเรียน 

5.7 สรางวิธีสอนในบริบทของทองถิน่ 

5.8 จัดบริหารจัดการกิจกรรมในช้ันเรียน 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ที่ 
 

ความรับผิดชอบ/สมรรถนะ
ทั่วไป 

ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

6. การสงเสริมคานิยมดานศีลธรรม

และจริยธรรม 

6.1 กําหนดหลักเกณฑจริยธรรมวิชาชพีของครูในแตละ

ประเทศ 

6.2 ยกระดับและสรางหลักเกณฑดานจริยธรรมวิชาชพีครู 

6.3 ใหความรูแกผูเรียน และครูผูชวยสอนในเรื่องคานิยม

จริยธรรมและศีลธรรม 

7. สงเสริมการพฒันาชวีิตและ

ทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

7.1 ใหความรู สรางทกัษะและความถนัดรวมถึงคานิยมของ

ศตวรรษที่ 21 

7.2 สงเสริมพฒันาการของนักเรียนในดานการเรียนเพือ่ให

รูจักความรู ทกัษะ ความถนดัและคานิยม 
  7.3 สงเสริมพฒันาการของนักเรียนในดานการเรียนเพือ่ใช

ความรู  ทกัษะ ความถนัดและคานยิม 

7.4 สงเสริมพฒันาการของนักเรียนเพื่อเปนผูมีความรู ทักษะ 

ความถนัดและคานยิม 

7.5 สงเสริมพฒันาการของนักเรียนใหอยูอยางมีความรู 

ทักษะ ความถนัดและคานยิม(ความฉลาดทางอารมณ) 

7.6 ประเมนินกัเรียนในดานความรู ทักษะ คานยิม และ

ความถนัดทางการศึกษา 4 ดาน 

8. การวัดและประเมินพฤตกิรรม
ของผูเรียน 

8.1 คนควา ความรู/ทักษะ เกี่ยวกับการทดสอบ ประเมนิ 

และประเมินผล 

8.2 พัฒนาความรูและรวบรวมเครื่องมือสําหรับการประเมิน 

8.3 ประเมนิการเรียนรูของนกัเรียนโดยใชเครื่องมือวัดที่

เหมาะสม 

8.4 นาํผลที่ไดจากการประเมินไปใช 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ที่ 
 

ความรับผิดชอบ/สมรรถนะ
ทั่วไป 

ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

9. การพัฒนาดานวิชาชีพ 9.1 วิเคราะหเพื่อใหทราบความตองการในการพัฒนา 

9.2 จัดเตรียมแผนการพัฒนาดานวิชาชีพของแตละคน 

9.3 จัดกิจกรรมการพฒันาดานวิชาชพี 

9.4 พิจารณาถึงความสอดคลองของกิจกรรมการพัฒนาที่จัด

ข้ึนกับความตองการ 

9.5 ประยุกต แบงปนและเผยแพรองคความรูและทักษะที่

ไดรับจากกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและการศกึษาดงูาน ฯ 

9.6 ทาํหนาทีพ่ี่เลี้ยงแกนกัเรียน / ครูใหม 

9.7 ประเมนิผลกระทบ ของกิจกรรมการพฒันาดานวิชาชีพที่

จัดขึ้น 

10. การสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ

โดยเฉพาะผูปกครองนักเรียน 

10.1 สงเสริมทักษะดานการประชาสัมพนัธ 

10.2 พัฒนาความเปนหุนสวนกับผูปกครองและผูเกี่ยวของ 
  10.3 แบงปนความรับผิดชอบแกชุมชนในการจัดการศกึษา

แกนักเรียน 

10.4 รวมกิจกรรมดานสังคมกับชุมชน 

11. การจัดสวัสดิการและภารกิจแก

นักเรียน 

11.1 แนะนําและใหคําปรึกษาแกนักเรียน 

11.2 พัฒนาการใหคําปรึกษาและทักษะอื่นในแบบบูรณาการ 

11.3 จัดและสนับสนนุกิจกรรมดานสังคมและหลักสูตรเสริม 

11.4 ชวยเหลอืผูเรียนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

11.5 ดําเนนิการบริหารจัดการที่เกีย่วของ 

• HOTS : higher  order  thinking  skills 

 

             ทีม่า: สํานักความสมัพันธตางประเทศ (2552: ออนไลน) 
 

 กรอบสมรรถนะของครูดังกลาวจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพครูในภูมิภาคใหมี

ความรู ความสามารถ และใหความสําคัญแกกระบวนการเรียนการสอนควบคูกับการปลูกฝงดาน

คุณธรรม จริยธรรม และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการประเมินผลในทุกมิติ โดยสมาชิกซีมีโอสามารถ
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นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในประเทศของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (สํานักความสัมพันธตางประเทศ. 2552: ออนไลน) 

 
    8. กรอบสมรรถนะคร ู New  Mexico 
กรอบสมรรถนะของครู New  Mexico  เปนสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมาจากความหลากหลาย

ของผูเรียนในดานภาษา  สังคม  วัฒนธรรม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สะทอนใหเห็นความสามารถ  

คุณสมบัติของครูที่ยืดหยุนไดและครอบคลุมการเรียนรูของผูเรียน  สามารถแสดงไดดังตาราง  2 
 
ตาราง 2 กรอบสมรรถนะครู  New  Mexico 

 

ที่ สมรรถนะทั่วไป ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

1. ความแมนยาํในเนื้อหาหลักสูตร 1.1  บริหารจดัการดานหลกัสูตร 

1.2  อธิบายเนื้อหาและหลกัสูตร 

1.3  ถายทอดเนื้อหาและหลกัสูตร 

1.4  การเชื่อมโยงหลากหลายสาขาวิชา  

2. การใชวิธกีารสอนที่เหมาะสมได

อยางหลากหลาย 

2.1  แบงกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

2.2  ใชวธิีการสอนทีห่ลากหลาย 

2.3  ใชส่ือการสอนทีห่ลากหลาย 

2.4  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกไดอยางหลากหลาย 

2.5  จัดการเรียนการสอนใหทุกฝายเขามามีสวนรวม  ไดแก  

ครู  นักเรียน  ผูปกครอง 

3. การมีทกัษะดานการสื่อสารกับ

นักเรียน 

3.1  วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางครกูับ

นักเรียน 

3.2  สรางมาตรฐานที่คาดหวงัของสมรรถนะนักเรยีน 

3.3  นําเสนอทิศทางและอธบิายวธิีการจัดการเรียนการสอน

ใหนักเรียนไดเขาใจ 

3.4  สรางแรงบันดารใจใหกบันักเรียนในการเรียนรู 

3.5  ส่ือสารกบันักเรียนอยางสม่ําเสมอถงึความกาวหนา 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ที่ สมรรถนะทั่วไป ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

4. ความเขาใจพฒันาการของ

ผูเรียน 

4.1  สอนใหนกัเรียนมทีักษะไดอยางหลากหลาย 

4.2  ใชเทคนิคการสอนไดสอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน 

4.3  เลือกใชส่ือการสอนไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน 

4.4  ใหผูมีสวนเกีย่วของเขามารวมกันจัดการเรียนการสอน 

เชนครอบครัว  ชุมชน 

5. การมีกระบวนการและเทคนคิใน

การวัดและประเมินไดอยางมี

ประสิทธิผล 

5.1  มกีารออกแบบการวัดและประเมินผลผูเรียน 

5.2  มกีารประเมินจากหลายแหลง 

5.3  มกีารจัดเก็บขอมูลความกาวหนาของผูเรียน 

5.4  ส่ือสารกบัผูปกครองเพือ่พัฒนาความกาวหนาของ

ผูเรียนอยางเปนระบบ 

6. การบริหารจัดการหองเรียน 6.1  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดคนพบดวยตนเอง 

6.2  ครูพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง

สม่ําเสมอ 

6.3  สรางแหลงเรียนรูและสังคมแหงการสื่อสารในหองเรียน 

6.4  กาํจัดสิ่งรบกวนการจัดการเรียนการสอน 

6.5  สรางสิ่งแวดลอมทัง้สื่อ  เทคโนโลย ี อุปกรณไดอยาง

เพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียน 

6.6  บริหารจดัการหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

6.7  วเิคราะหความเสีย่งและจัดการไดอยางเหมาะสม 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ที่ สมรรถนะทั่วไป ภาระงาน/ความสามารถเฉพาะ 

7. การคํานงึถงึความแตกตางของ

ผูเรียน 

7.1  มอบหมายแบบฝกหัดใหเหมาะสมกบักลุมผูเรียน 

7.2  คํานึงถึงสมรรถนะและความสาํเร็จของผูเรียนแตละ

กลุม 

7.3  คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 

7.4  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเสริมสรางความรับผิดชอบตอ

การเรียนรู 

7.5  สรางแรงบันดารใจใหนกัเรียนเกิดความคาดหวัง 

7.6  ศึกษาภูมหิลังผูเรียน 

7.7  สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหตรงกบัระดับ

ความสามารถ 

8. การพัฒนาวิชาชีพ 8.1  วเิคราะหเพื่อใหทราบความตองการในการพัฒนา  

8.2  มกีารศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอน 

8.3  แบงปนและเผยแพรองคความรูและทกัษะที่ไดรับจาก

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 

9. การสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ 

โรงเรียน  ครอบครัว  ชุมชน 

9.1  มกีารจัดกิจกรรมรวมกนัเพื่อนรวมงาน 

9.2  มกีารปฏิสัมพันธรวมกนัระหวางครูกบัผูปกครอง 

9.3  แบงปนความรับผิดชอบแกชุมชนในการจัดการศึกษา

แกนักเรียน 

9.4  รวมกิจกรรมดานสังคมกับชุมชน 

9.5  สงเสริมทกัษะดานการประชาสัมพันธ 

 

              ที่มา: NM Teacher Competencies  (2553: online) 
 

   กลาวโดยสรุป แนวคิดทฤษฎีตางๆ  ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ที่กลาวมาใน

งานวิจัยขางตน ไดแก  แนวคิดที่เกี่ยวกับสมรรถนะ  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครูคณิตศาสตรกอน

สําเร็จการศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณครู  มาตรฐานครูคณิตศาสตร  การพัฒนา
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คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน

ศตวรรษที่ 21 กรอบสมรรถนะครู New  Mexico แนวคิดตางๆ เหลานี้ไดนํามาสังเคราะหเปนสมรรถนะ

หลัก  สมรรถนะยอย  ตัวบงชี้  แนวทางการสรางรายการประเมิน  เอกสาร หลักฐานประกอบการ

ประเมิน  เพื่อใหการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรคร้ังนี้เปนงานวิจัยที่พัฒนาได

ครอบคลุมทุกสมรรถนะที่ควรประเมิน  เพื่อใหมีความเปนปรนัย  มีความเปนรูปธรรมสามารถวัดไดงาย

และชัดเจน  เมื่อนําไปใชแลวไดสารสนเทศในการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ไดขอมูลปอนกลับ

ใหครูไดนําไปพัฒนาตนเองและหนวยงานพัฒนาครูตอไป  และประการสําคัญเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ของรายวิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้น 

 

แนวคิดเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 
   การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรในครั้งนี้ไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรใหไดคุณภาพ  และมี

ประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  1. การประเมินสมรรถนะตามแนวคดิของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศกึษา  
              ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีการ

กําหนดใหมีระบบการพัฒนาที่เนนสมรรถนะ (Teachers and Personnels Competency) ซึ่งหมายถึง 

ความสามารถในการผนึกความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation)  ทัศนคติ 

(Attitude)  และคุณลักษณะสวนตัวของบุคคลเขาดวยกัน แลวแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่สงผลตอ

ความสําเร็จของงาน ในบทบาทหนาที่อยางโดดเดนและมีประสิทธิภาพ (สคบศ. 2550: ออนไลน)

สําหรับสมรรถนะของครูนั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 

ไดกําหนดใหครูตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไวในมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

ประกอบดวยสมรรถนะ 9 ดานคือ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู จิตวิทยาสําหรับครู การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการหองเรียน การวิจัย

ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเปนครู โดยครูจะตองมี

สมรรถนะครบทุกดานจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได 
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การประเมินสมรรถนะ เปนกระบวนการตัดสิน ตีคา หาคุณภาพของความรู ความสามารถ 

ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของบุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติสําหรับเปนขอมูล

นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับความ

ตองการ และเปาหมายขององคกร ดังนี้ (สคบศ. 2550: ออนไลน) 

 1.  ความจําเปนในการประเมินสมรรถนะ 

1.1  พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

หมวด 7 มาตรา 52  “ใหกระทรวงกาํกับ และประสานใหสถาบันผลิต และพัฒนาครูฯ  

มีความพรอมในการพัฒนาบุคลากรประจาํอยางตอเนื่อง” 

1.2  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. 

เกณฑประเมนิคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรา 20  ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

มาตรา 24  ตัวบงชี ้24. 3 ครูไดรับการพัฒนาในวิชาทีส่อนไมต่ํากวา 20  ชัว่โมง/ป 

1.3  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

การประเมนิเพื่อขอมี หรือเลื่อนวทิยฐานะครู และบุคลากรทางการศกึษา  ใหคํานงึถึง

ความประพฤติ  คุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่(ที่ ศธ  

0206.3/ว 25) 

1.4  คุรุสภา 

 การขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชพี “ทกุคนจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี ตอง

พัฒนา” 

2.  ประโยชนของการประเมินสมรรถนะ 

2.1  ตนเอง 

 2.1.1   ตรวจสอบความสามารถของตนเองวา มีสมรรถนะการปฏิบตัิงานแตละเรือ่ง 

อยูในระดับใด 

 2.1.2  ไดขอมูลสําหรับการพัฒนาตนเอง ใหเปนไปในทศิทางที่องคกรตองการ 

 2.1.3  สามารถจัดทําแผนพฒันาตนเอง (ID - Plan) และแผนพัฒนาความกาวหนา 

ในวิชาชีพ   (Career Path) บนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อถือได 

 2.1.4  บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ใหมีพฤติกรรมการทาํงานทีพ่ึง 

ประสงคเพื่อให ไดผลงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
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2.2  องคกร 

 2.2.1   สามารถวางแผนดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดตรงกับความจําเปนของ 

บุคลากรเปนรายบุคคล และเปนระบบ 

 2.2.2   มีขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรไดชัดเจนและเชื่อถอืได 

2.2.3   เปนแนวทางพิจารณาคัดเลือก/แตงตั้งบุคลากร ใหดํารงตาํแหนงที ่

สอดคลองกับสมรรถนะที่มอียู 

   โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบคุลากรทางการศึกษา (สคบศ.)ไดใหนิยามและ

กําหนดประเภทของสมรรถนะตาง ๆ ดังนี้  (สคบศ. 2550: ออนไลน) 

   1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 สมรรถนะหลกั   คือ  คุณลกัษณะรวมของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ตําแหนง  เพื่อหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พงึประสงครวมกนั 

ประเภทของสมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

1.1  การมุงผลสัมฤทธิ ์

1.2  การบริการที่ดี 

1.3  การพัฒนาตนเอง  

1.4  การทาํงานเปนทีม 

 2.  สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะประจําสายงาน คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับแตละตําแหนง  เพื่อ

สนับสนุนใหบุคลากรที่ดํารงตําแหนงนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาที่  และสงเสริมใหสามารถ

ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น 

ประเภทของสมรรถนะประจาํสายงานของครู 

1. การจัดการเรียนรู  
2. การพัฒนาผูเรียน  

3. การบริหารจัดการชั้นเรยีน  

4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยั  

5. การสรางความรวมมือกับชุมชน 

ประเภทของสมรรถนะประจาํสายงานของบุคลากรทางการศึกษา 

1. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจยั  

2. การสื่อสาร และการจงูใจ 



 

 

64 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 

4. การมีวิสัยทัศน  
3.  วินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. การมีวนิัย 

2. การควบคุมตนเอง 
3. การปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม 

4. การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

4.1  ทางกาย      

4.2  วาจา     

4.3  ใจ 

5.   การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

6. ความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ 

7. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

     โดยสรุปแลวการประเมินสมรรถนะครูตามแนวคิดของสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และ

บุคลากรทางการศึกษานั้น  มีแนวคิดและการดําเนินการขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการและเปาหมายขององคกรและความจําเปนตาง ๆ เชน ความจําเปนที่

เกี่ยวของกับ พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เกณฑประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ  สมศ. การ

ประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ของ ก.ค.ศ.  และการขอตอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา  จึงไดแบงประเภทของการประเมินสมรรถนะเปนดังนี้  คือ   

1)  สมรรถนะหลัก (Core Competency)  2)  สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)  

3)  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้จึงไดนําแนวทาง

ดังกลาวขางตนไปดําเนินการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

 
     2.  แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินการสอน 

ในการศึกษาเรื่องการประเมินการสอนมีนักประเมินและนักวิชาการหลายทานไดให

แนวคิดตาง ๆ ดานการประเมินการสอน  ในเรื่องความหมาย  วัตถุประสงค ประโยชน  และ

องคประกอบของการประเมินการสอนไวหลายแนวทาง ซึ่งจากการประมวล สามารถนําเสนอแนวคิด

ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
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2.1  ความหมายของการประเมินการสอน 
                  นักวิชาการบริหารงานบุคคล และนักวิชาการทางดานการวัดและประเมินผลการศึกษาได

ใหความหมายของการประเมินผลการสอนของครู ซึ่งมีลักษณะเปนการประเมินทางเดียว (One-way 

Appraisal) หรือการประเมินจากบนลงลาง (Downward Appraisal) ที่สําคัญดังตอไปนี้ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน/การสอน หมายถึง กระบวนการหรือระบบที่โรงเรียนไดจัดขึ้น เพื่อตรวจสอบ

การปฏิบัติการสอนและคุณสมบัติของครู หรือเปนกระบวนการที่แสวงหาดัชนีชี้วัดภารกิจหนาที่ของครู

ที่ชัดเจน จากนั้นโรงเรียนก็จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันเปนผูประเมิน และกําหนดเวลา

ที่จะประเมิน แลวสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของครูแตละ

คน และนําผลมาวิเคราะหเพื่อตัดสินใจที่จะจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

(วิทยา คูวิรัตน. 2539:19-20 อางอิงจาก Herman,1973; Lewis, 1973; Harris, 1986; West & 

Bollington, 1990; Lunenburg & Omstein, 1991) 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทางดานการประเมินผลการศึกษาของไทย ที่ไดใหความหมาย

ของการประเมินผลการศึกษาของไทย ที่ไดใหความหมายของการประเมินผลการสอนของครู เชน 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2528: 79 -91) ไดใหมโนทัศนเกี่ยวกับการประเมินการสอน สรุปไดดังนี้ 

มโนทัศนที่ 1 การประเมินการสอน หมายถึง การพิจารณาวาผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมาย

ของการสอนเพียงใด ซึ่งเปนการประเมินผลการสอนหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนนั่นเอง ตามแนวมโนทัศนนี้

จะสนใจคุณภาพของผลผลิตวาเปนไปตามความคาดหวังหรือไม โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียน ซึ่งไดจากขอมูลที่มีอยูแลวตามปกติ คือ 1) คะแนนสอบกลางภาคเรียน 2) คะแนนสอบสิ้น

ภาคเรียน 3) รายงานประจําวิชา และ 4) หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

ขอมูลดังกลาวขางตนที่มีอยูตามปกติแลวเปนขอมูลไรแรงสะทอน สามารถนํามาประเมินไดเลย 

มโนทัศนที่ 2 การประเมินการสอน หมายถึง การประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดนจุดดอยของ

กระบวนการเรียนการสอนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเปนสําคัญ นักวิชาการ

ทางการวัดและประเมินผลการศึกษาบางทาน ยอมรับมโนทัศนการประเมินการสอนตามแนวนี้ แต

เพียงมโนทัศนเดียว โดยถือวาวิธีการหรือกระบวนการดีเหมาะสมแลวผลที่ดียอมตามมาโดยไมตอง

สงสัย  การประเมินการสอนตามแนวมโนทัศนนี้ จะเนนพฤติกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน จะเนน

การประเมินระหวางการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู และจะเนนที่อาจารยเปนผูทําหนาที่ประเมินการ

สอนของตนเองเปนหลัก ประกอบกับความคิดเห็นของผูเรียนในฐานะของผูรับบริการหรือมีเพื่อน

อาจารยที่สนิทกันไปสังเกตการสอนเพื่อใหขอติชม 
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2528: 79 - 91) กลาววาการประเมินตามมโนทัศนนี้เปนที่ยอมรับ

สูงมากแตวาการปฏิบัติอยางมีระบบนั้นยังเปนปญหา เนื่องจากเปนแนวคิดการประเมินที่มุงนําผลมา

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เมื่อครูอาจารยทําบอยๆ อาจจะเกิดความเบื่อทําใหหยุด

ประเมิน หยุดปรับปรุง 

มโนทัศนที่ 3 การประเมินการสอน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ

เรียนการสอนและผลของการสอนไปพรอมกัน การประเมินการสอนตามแนวมโนทัศนนี้ เพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอนและปรับปรุงผลการสอน หรือคุณภาพการสอนของอาจารยเพื่อประโยชนในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและพิจารณาคุณงามความดีของอาจารย จะเห็นวามโนทัศนที่ 3 นี้เปนการรวมมโนทัศน

ที่ 1 กับ มโนทัศนที่ 2 

มโนทัศนที่ 4 การประเมินการสอน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร 

หรือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนมโนทัศนที่กวางขวางที่สุดของการประเมินการสอน โดยพิจารณา

วาการเรียนการสอนเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอื่น และการดําเนินกิจกรรม

จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบของกิจกรรมอื่น ขอจํากัดตางๆ ปจจัยที่ใชในการดําเนินกิจกรรมการ

เรียนการสอน กระบวนการที่ใชและผลดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมินการสอน

ตามแนวมโนทัศนนี้จึงเปนการประเมินการสอนทั้งระบบ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับปจจัย กระบวนการ 

และผลผลิตมาพิจารณา 

จากที่กลาวมา สรุปไดวา การประเมินผลการสอน คือ กระบวนการหรือระบบที่โรงเรียนได

จัดขึ้นมา เพื่อตรวจสอบการสอนของครู โดยที่โรงเรียนตองกําหนดบุคคลที่จะเปนผูประเมิน กําหนดวัน

เวลาที่จะประเมิน สรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แลวนําผลการประเมินไป

พัฒนาการสอนของครูตอไป หรืออีกแนวคิดหนึ่ง คือ แนวมโนทัศนการประเมินผลการสอนที่วา การ

ประเมินการสอน คือ การประเมินเพื่อเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หรือเนนที่กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน หรือเนนทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และกระบวนการจัดเรียนการสอน

ของครู อีกนัยหนึ่ง การประเมินการสอน คือการประเมินในภาพที่กวางจะเนนที่ระบบของการประเมินที่

ประกอบดวย ปจจัย กระบวนการ และผลผลิต 
 2.2  วัตถุประสงคการประเมินการสอน 

                   ในการประเมินผลการสอนของครู จําเปนที่จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน แนนอน เพื่อให

การดําเนินงานประเมินผลเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ การประเมินผลการปฏิบัติงานสอนที่

ละเอียดถี่ถวนและเที่ยงตรง จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือประกอบพิจารณาการดําเนินงานใน

โรงเรียนไดหลายประการ วัตถุประสงคของการประเมินการสอนที่สําคัญสรุปไดดังนี้ (ไพฑูรย  

สินลารัตน. 2524: 92-103) 
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  1) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการสอน แยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1.1)  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการสอนของอาจารยเอง (Self-Improvement) 

 1.2)  การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงบริการดานการสอน 

  2) ประเมนิเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แยกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

2.1)  การประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวชิาการ 

2.2)  การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือความดีความชอบอื่นๆ 

2.3)  การประเมินเพื่อจัดและคัดเลือกคนสอน 

  3) ประเมินเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูเรียน 

  4) ประเมินเพื่อคนควาและวิจัย 

  ในการประเมินผลการสอนของครูนั้น จะตองมีกระบวนการและวิธีการที่ชัดเจน เพื่อจะทําให

การประเมินผลเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการอยางถูกตอง และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ประเมินผลการสอนของครูอยางเต็มที่ กระบวนการประเมินผลการสอนของครูมีข้ันตอนตามที่ 

นักวิชาการทางดานการศึกษาไดใหไว สรุปไดดังนี้ 1) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของครู 

2) จัดการประชุมเพื่อชี้แจงใหครูทั้งโรงเรียนไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตางๆ เครื่องมือที่ใชเกณฑที่

ใชในการประเมินลการปฏิบัติงาน และวิธีรายงานผลการประเมิน 3) ดําเนินการประเมินผลตามวิธีการ

และข้ันตอนที่กําหนดไวอยางครบถวน 4) รวบรวมผลการปฏิบัติงานของครู โดยประมวลผลจากเกณฑ

ที่กําหนดไว และ 5) นําผลการประเมินใหครูผูรับการประเมินไดทราบ (วิทยา คูวิรัตน. 2539: 85 - 92  

อางอิงจาก  Heyel. 1963; Bollinton et al.1990; เมธี ปลันธนานนท. 2523; พนัส  หันนาคินทร.2526) 
2.3 ประโยชนของการประเมินการสอน 

                  การประเมินผลการสอนมีจุดมุงหมายเพื่อจะนําผลที่ไดจากการประเมนิไปใช 

ประโยชนในดานตางๆ ตอไปนี ้

     1) ดานการสอน การประเมินผลการสอนเพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงการสอนเปน

การดําเนินการที่จะใหไดขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูสอน ผูสอนสามารถวิเคราะหจากขอมูลนี้วา

วิธีการสอนของตนเปนอยางไร  มีจุดบกพรองตรงไหนเพื่อจะไดปรับปรุงการสอนใหดีและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แลวยังสามารถนํามาใชในการปรับปรุงบริการดานการสอน เชน การจัดชั้น

เรียน การจัดสภาพแวดลอมของการสอนไดอีกดวย 

     2) ดานการเรียน การประเมินผลการสอนเพื่อนําผลมาใชในการเรียนจะเปนการ

ประเมินในดานการใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน และเปนแนวทางใหผูเรียนไดปรับตัวใหเขากับ

สภาพการเรียนของวิชานั้นๆ  
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       3) ดานการบริหาร การประเมินผลการสอนเพื่อนําผลมาใชในการบริหารงานนั้นเปน

การดําเนินงานเพื่อหาขอมูลใหผูบริหารใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การบริหาร เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ การจัดวิชาการสอน และการ

พัฒนาบุคลากรดานอื่นๆ อยางไรก็ดี ขอมูลที่นํามาใชในดานการบริหารควรเปนขอมูลที่ไดมาจาก

หลายๆ แหลงเพื่อเปนการใหความยุติธรรมกับผูถูกประเมิน 

       4) ดานการคนควาวิจัย จุดมุงหมายของการประเมินผลการสอนในขอนี้เปน

จุดมุงหมาย เชิงวิชาการที่มุงเนนการหาขอมูล เพื่อนํามาใชเปนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร การ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาแบบเรียนและอุปกรณการสอน 
2.4  องคประกอบทางการสอนที่ควรประเมิน 

                  องคประกอบทางการสอนหรือส่ิงที่ควรประเมินในการประเมินการสอนนั้น จากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินการสอน ลักษณะครู-อาจารยที่ดี และประสิทธิภาพในการ

สอนของครูอาจารย พบวาองคประกอบทางการสอนที่ควรประเมินมีดังนี้ 

     สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2528) ไดเสนอวาสิ่งที่นาจะประเมินในการประเมินการสอนของครู 

ไดแก 1) คุณภาพของจุดมุงหมายการสอน 2) คุณภาพของประมวลการสอน 3) คุณภาพของ reading list 

4) คุณภาพของตําราเรียน 5) คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน 6) คุณภาพของนักศึกษา  

7) คุณภาพของอาจารย 8) ปริมาณและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ ส่ือการสอน 9) คุณภาพของ

หองเรียน 10) คุณภาพของเครื่องมือประเมินผล 11) รอยละของนักศึกษาที่เขาเรียน/สงงาน 12) เวลาที่

อาจารยใหนักศึกษาพบได 13) ภาระงานของอาจารย 14) คุณภาพของกระบวนการสอนและ

พฤติกรรมการสอน 15) ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 16) การรับรูตนเองใน

ความกาวหนาในการศึกษาของนักศึกษา 17) ความรวมมือของนักศึกษาในการเรียนการสอน  

18) ผลงานของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 19) ผลการสอบประจําหนวยบทเรียน 20) ผลการสอบ

กลางภาคเรียน 21) ผลการสอบสิ้นภาคเรียน  22) ความคงทนของความรูหลังจากศึกษาไปแลว  

1 ภาคเรียน 23) ผลการเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้น และ 24) อ่ืนๆ  

      จากการศึกษาเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะครูอาจารยที่ดีและมีความรู

ประสบการณ ประสิทธิภาพในการสอน และจากการศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหองคประกอบที่เหมาะสม

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายงานการสอนของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน และ

คณะ (2537) สรุปไดวามีทั้งหมด  9  องคประกอบ ที่ควรประเมินมีดังนี้  

1) คุณลักษณะความเปนคร ู
2) คุณภาพการสอน 

3) การบริหารวิชาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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4) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

5) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
6) ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

7) ปริมาณและคุณภาพงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

8) ความรูความสามารถในการสอน 

9) การรักษาวนิัย 

  ในการประเมินผลการสอนนั้นผูประเมินอาจเลือกประเมินเฉพาะบางองคประกอบหรือ

อาจจะประเมินทุกองคประกอบก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจุดมุงมายของการนําผลการประเมินมาใช 

  เตือนใจ เกตุษา (2532) ไดเสนอองคประกอบทางการสอนที่ควรประเมิน ซึ่งไดจากการ

วิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะครู-อาจารยที่ดี และประสิทธิภาพในการสอนของครู 

อาจารย พบวาองคประกอบทางการสอนที่ควรประเมิน ไดแก 1) โครงการสอน 2) จุดประสงคของวิชา 

3) การเตรียมการสอน 4) ความสามารถในการสอน  5) ความรับผิดชอบในการสอน 6) เนื้อหาวิชา  

7) ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  8) บุคลิกภาพของผูสอน 9) การใชส่ือการสอน 10) การจัด

หองเรียน และ 11) วิธีวัดและประเมินผล และยังไดเสนอเพิ่มเติมวาในการประเมินผลการสอนนั้น ผู

วางแผนการประเมินอาจเลือกประเมินเฉพาะบางองคประกอบหรือประเมินทุกองคประกอบก็ได ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการนําผลการประเมินมาใช  เนื้อหาวิชาและสภาพแวดลอมของการเรียนการสอน 

  นิราศ จันทรจิตร (2533) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสําหรับครู

ประถมศึกษา ส่ิงที่ประเมินไดแก  1) การวางแผนและการเตรียมการสอน  2) บุคลิกภาพและความรู

ความสามารถทางเนื้อหาวิชา 3) การใชกลวิธีการสอนทักษะการสอนและสื่อวัสดุอุปกรณ  4) การจูงใจ

และการเสริมแรง  5) การเอาใจใส และการใหความสําคัญแกผูเรียน  6) การจัดชั้นเรียนและการสราง

บรรยากาศในชั้นเรียน  และ 7) การติดตามความกาวหนา การประเมินผล และการใหขอมูลปอนกลับ

แกผูเรียน 

  มนูญ ศิวารมย (2542) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินแบบ 360 องศาสําหรับ

การพัฒนาการสอนของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา ส่ิงที่ประเมินไดแก 1) บุคลิกลักษณะของครู  

2) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 3) การรักษาวินัย 4) ความรับผิดชอบตอสวนรวม 5) พฤติกรรมการ

สอน 6) คุณภาพการสอน  7) ความรูความสามารถในการสอน 8) ความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน  9) ความสามารถในการวัดและประเมินผล และ 10) ผลงาน 

  จากเอกสารงานวิจัยของนักวิชาการทั้ง 4 ทานดังกลาว จะเห็นไดวาองคประกอบ ตัวแปร 

หรือมิติที่มุงประเมินในการประเมินการสอนของครู จะมีประเด็นทั้งที่ตางและสอดคลองกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู

กับจุดมุงหมายของการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544) อยางไรก็ตาม องคประกอบที่สําคัญใน
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การประเมินการสอนของครู ซึ่งพบในทุกงานวิจัย ไดแก องคประกอบดานตัวครู การจัดชั้นเรียนและ

บรรยากาศในชั้นเรียน เนื้อหาวิชา ส่ือ วัสดุอุปกรณ และการวัดและประเมินผล 

 
    3.  การประเมินสมรรถนะครู (Competency Assessment Teacher) 
การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)และการประเมินการสอนของครู มีผูรู

ไดใหความหมายไวดังนี้ การประเมินสมรรถนะครู หมายถึง กระบวนการในการประเมิน ความรู 

ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการทํางานของครูเปนกระบวนการหรือระบบที่โรงเรียนไดจัด

ข้ึนมา เพื่อตรวจสอบการสอนของครู ในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะที่โรงเรียนคาดหวัง

และกําหนดขึ้น  วาไดตามที่คาดหวังหรือมีความแตกตางกันมาก นอยเพียงใด  โดยที่โรงเรียนตอง

กําหนดบุคคลที่จะเปนผูประเมิน กําหนดวันเวลาที่จะประเมิน สรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล แลวนําผลการประเมินไปพัฒนาการสอนของครู  (ชูชัย  สมิทธิไกร. 2550: 35 - 61; 

ขจรศักดิ์ ศิริมัย. 2553: ออนไลน)   

     การประเมนิสมรรถนะของครูควรมีลักษณะ ดังนี ้

1. ประเมินอยางเปนระบบ (Systematic) 

2. มีวัตถุประสงคในการประเมินอยางชัดเจน (Objective) 

3. เปนกระบวนการที่สามารถวดัประเมินได (Measurable) 

4. เครื่องมือมีความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) 

วัตถุประสงคของการประเมนิสมรรถนะของครูในภาพรวมสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรและเพื่อใชในการปรับปรุงงานและการจัดการเรียน 

การสอน 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 

3. เพื่อใหเหน็ภาพปญหาและอปุสรรคในการทํางานเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบ 

และพัฒนาบคุลากร 

4. เพื่อใหบรรยากาศในการทาํงานรวมกนัของบุคลากรเปนไปอยางสรางสรรคและ 

รวมกันพัฒนาองคกรใหบรรลุตามเปาหมาย 

5. เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดี ความชอบประจําปของบุคลากร 
6. ประเมินเพื่อคนควาและวิจัย 

7. ประเมินเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูเรียนผูรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะ 
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  ในการประเมินสมรรถนะครู  จะตองพิจารณาวาจะใหใครเปนผูประเมินสมรรถนะนั้น ข้ึนอยู

กับความเหมาะสม ความพรอม และวัฒนธรรมขององคกร เปนตน ผูที่สามารถ ประเมินสมรรถนะได มี

ดังนี้ 

1. หนวยงานตนสังกัด 

2. ผูบริหารสถานศึกษา 

3. หัวหนางาน 

4. เพื่อนรวมงาน  

5. ประเมินตนเอง  
6. ประเมินโดยนกัเรียน 

7. ประเมินโดยผูปกครอง 
8. ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศกึษา 

  การประเมินระบบสมรรถนะครู   มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชวัดระดับความสามารถที่มีอยู

จริงของบุคลากร  เปรียบเทียบกับระดับของสมรรถนะที่องคกร หรือโรงเรียนคาดหวัง  ในแตละตําแหนง

งาน ทั้งนี้การประเมินของแตละองคกรนั้น อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการนําระบบ 

สมรรถนะมาใช และความพรอมของบุคลากร  ตลอดจนทรัพยากรและเวลาวิธีการประเมิน ระบบ

สมรรถนะ อาจแบงไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  การประเมินโดยผูบังคับบัญชา เปนเทคนิคการประเมิน สมรรถนะที่ใหผูบังคับบัญชาเปนผู

ประเมินผูใตบังคับบัญชาฝายเดียวเพราะเชื่อวาผูบังคับบัญชา จะรูจักผูใตบังคับบัญชามากที่สุด และ

ตองรับผิดชอบการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ขอจํากัดคือ ผูบังคับบัญชาอาจไมเห็นพฤติกรรมของ

ผูใตบังคับบัญชาตลอดเวลา การประเมินจากผูบังคับบัญชา ใกลชิดแตเพียงฝายเดียวอาจไมสามารถ

ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํางาน และอาจมีความ เอนเอียงหรืออคติกับผูใตบังคับบัญชาบาง

คนได 

  การประเมนิตนเองและผูบงัคับบัญชา  เปนเทคนิคการ ประเมนิสมรรถนะที่ไดรับความนยิม

มากที่สุด เพราะเปดโอกาสใหทัง้ผูใตบังคบับัญชาและ ผูบังคับบัญชารวมกันประเมนิ มีการพูดคุย 

ปรึกษาหารือและตกลงรวมกนั วิธีนีท้าํไดงาย ประหยัด คาใชจาย แตขอจํากัด คือบางครั้งผลการ

ประเมินที่พนกังานประเมินกับผูบังคับบัญชาอาจมีผล ประเมนิไมตรงกนั ทําใหตกลงกนัไมได สงผลให

เกิดความขัดแยงวธิีแกไข คือพนกังานและ ผูบังคับบัญชาตองบันทึกพฤติกรรมระหวางชวงเวลาการ

ประเมินไวใหชัดเจนและนาํมาใชประกอบ ในชวงการสรุประดับสมรรถนะรวมกัน การประเมินตนเอง

และผูบังคับบัญชา มีข้ันตอน ดังนี ้ 
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1. ตัวบุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง 
2. ผูบังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชา 

3. ปรึกษาหารือและสรุป โดยความเหน็รวมของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

4. คณะกรรมการของแตละหนวยงาน/องคกร ใหความเหน็ชอบผลการประเมิน 

5. ผูบังคับบัญชา และฝายบุคคลของแตละหนวยงาน/องคกรใหการดูแลพัฒนาบุคลากร 

ใหมีสมรรถนะตามความคาดหวังของโรงเรียน 

  ขอจํากัดของวิธีนี้ก็คือ การประเมินตนเอง ผูประเมินมักจะประเมินตนเองสูงกวาความเปน

จริง หรือสูงกวาที่ผูบังคับบัญชาประเมินให และผูบังคับบัญชาก็มักจะประเมินสมรรถนะของลูกนองต่ํา 

กวาความเปนจริง และมักมีความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อมาปรึกษาหารือสรุปรวมกับผูบังคับบัญชา แนว

ทางแกไขคือ ผูบังคับบัญชาจะตองบันทึกพฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผูใตบังคับบัญชา 

ในชวงประเมินไวเปนหลักฐานขณะเดียวกัน ผูใตบังคับบัญชาก็จะตองบันทึกพฤติกรรมตางๆ ที่ 

เกี่ยวกับสมรรถนะของตนไวเปนหลักฐานเชนเดียวกันและนํามาใชยืนยันในชวงปรึกษาหารือและ สรุป

สมรรถนะรวมกัน นอกจากนี้ ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะในการใหคําปรึกษาที่ดีแก ผูใตบังคับบัญชา 

  การประเมินโดยใชแบบทดสอบ   เปนเทคนิคการ ประเมินสมรรถนะโดยใชแบบทดสอบวัด

ความรูหรือทักษะตามสมรรถนะที่กําหนด เชนแบบ ปรนัยเลือกตอบ แบบอัตนัยโดยใหผูเขาทดสอบ

เขียนอธิบายคําตอบ แบบทดสอบประเภทนี้ ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล ภายใต

เงื่อนไขของการทดสอบ  

  ประเมินโดยการสัมภาษณ (Interview) เปนเทคนิคที่ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินทําการ 

สัมภาษณผูใตบังคับบัญชาตามสมรรถนะที่กําหนด และประเมินวาเขามีสมรรถนะอยูระดับใด การใช 

เทคนิคนี้มีขอจํากัด คือตองใชเวลามากในกรณีที่มีผูใตบังคับบัญชามากตองเสียเวลามาก วิธีการนี้ 

เหมาะสําหรับใชในการสัมภาษณเพื่อเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน หรือสัมภาษณรับสมัครครูเขา

ทํางาน 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม (Rating Scale) เปนเทคนิคการประเมินสมรรถนะที่ สราง

แบบประเมินโดยใชมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมนี้สรางไดหลายแบบ แบบ ที่

นิยมกันแพรหลายไดแก  แบบประเมินที่ใชความถี่หรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert Scale) 

  ประเมินแบบสามรอยหกสิบองศา (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะแบบ 360 นี้ เปน

การประเมินโดยใชเครื่องมือหลากหลายแบบ  เชนเปนแบบสอบถาม (Rating Scale) แบบสังเกต  โดย

ใหผูที่เกี่ยวของกับผูถูกประเมินเปนผู ประเมินสมรรถนะ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  นักเรียน  

ผูปกครอง เปนตน  และเมื่อทุกคนประเมิน เสร็จแลวก็หาขอสรุปวาผูถูกประเมินมีสมรรถนะอยูในระดับ

ใด  ขอดีของการประเมินแบบนี้ก็คือการ ประเมินโดยบุคคลหลายคนหลายระดับทําใหมีหลายมุมมอง 
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ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคลคน เดียว ขอจํากัดคือมีภาระเอกสารจํานวนมาก บางครั้งผูประเมิน

มีความเกรงใจทําใหประเมินสูงกวาความเปนจริง  

  การประเมนิโดยหนวยงานกลาง  เปนเทคนิคการประเมินที่ใช เทคนคิหลายๆ วิธีรวมกนัและ

ใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม การสมัภาษณ การทดสอบ 

การใชแบบวัดทางจิตวทิยา กรณีศึกษา เปนตน ขอดีของ การประเมินแบบนี้คือผลการประเมินมีความ

เที่ยงตรง  และความเชื่อถือไดสูงเพราะใชเทคนิคหลายวธิี  รวมกนั ใชคนหลายคนชวยกนัประเมนิ สวน

ขอจํากัดก็คือตองเสียคาใชจายสงู ใชเวลามาก เปนตน 

  มัมฟอรด (Mumford. 1986: 175) ไดกลาวถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานไววาการ

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ประกอบดวยขั้นตอนในการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

     1. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหชัดเจนวาตอง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนดานใด อะไรคือวัตถุประสงคหลัก และอะไรคือ

วัตถุประสงครอง เพื่อที่จะไดเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตอไป 

     2. กําหนดสมรรถนะของงานที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจาก

ลักษณะงาน ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงาน โดยทั่วไปมาตรฐานการปฏิบัติงานจะถูก

กําหนดรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากรในองคกร 

     3. กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลาย

วิธีการเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับลักษณะของงานและองคการ 

     4. กําหนดชวงเวลาและความถี่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งไมมีกฎเกณฑตายตัววา

ควรทําอยางไร แตระยะเวลาที่ใชกันโดยทั่วไปคือ ปละ 1 - 2 คร้ัง หรือครบวงจรการทํางานหนึ่งๆ  

     5. กําหนดผูประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยปกติผูบังคับบัญชาโดยตรงจะเปนผูประเมินผล

แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกขั้นหนึ่งพิจารณาใหความเห็นชอบ เพราะผูบังคับบัญชาเปนผู

มีความใกลชิดกับบุคลากรมากที่สุด 

     6. ดําเนินการและควบคุมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบจะตองควบคุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งดานเทคนิควิธีการประเมินผล มาตรฐานการปฏิบัติงานชวงความถี่

ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินไปอยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนดและใหผลการ

ประเมินเชื่อถือได 

    7. วิเคราะหและการนําผลการประเมินไปใช ภายหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เรียบรอยแลว หนวยงานที่รับผิดชอบสวนใหญจะเปนฝายบุคคล จะเก็บรวบรวมผลการประเมินจาก

หนวยงานตาง ๆ มาวิเคราะห ประมวลผลเปนรายงานสรุปตอผูบริหารระดับตางๆ โดยผูบังคับบัญชา
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ของแตละหนวยงานจะนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผลที่ไดจากการประเมินแตละ

คร้ัง จะรวบรวมเก็บไวเปนหลักฐานอางอิงเมื่อตองใชในภายหลัง และควรแจงผลการประเมินให

พนักงานไดรับทราบเพื่อทําการแกไขขอบกพรองตอไป 

   เดสเลอร (Dessler. 1997: 484) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะ

ครอบคลุมใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

      1. การใหความหมายของงาน (Defining the job) หมายถึงการใหคํานิยามของภาระงาน

แตละงานเพื่อกําหนดเกี่ยวกับภาระหนาที่และมาตรฐานของงาน 

      2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal performance) เปนการเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานที่แทจริงของครูกับมาตรฐานของงานที่ไดกําหนดไวรวมถึงการกําหนดเครื่องมือการประเมิน

และการใหคะแนน 

      3. การจัดใหมีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback sessions) ในขั้นตอนนี้จะนําผลการ

ปฏิบัติงาน และความกาวหนาของครูมาอภิปราย  และวางแผนเพื่อพัฒนาจุดออนของครู เพื่อให

เปนไปตามขอกําหนด 
  4. มาตรฐานการประเมิน 

              การศึกษาเรื่องมาตรฐานการประเมิน  คณะกรรมการรวมวาดวยมาตรฐานสําหรับการ

ประเมินทางการศึกษา  The  Joint  Committee  on  Standards  for  Educational  Evaluation 

(1994) ไดกลาวไววา การดําเนินกิจกรรมดานการประเมินของนักประเมินเพื่อตอบคําถามการประเมิน

ส่ิงที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินกิจกรรม  คือส่ิงที่ตองการประเมินที่มีคุณคาหรือคุณภาพอยูใน

ระดับที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสียกับการประเมินยอมรับไดวาคุณคา

หรือคุณภาพของสิ่งที่จะประเมินตามเกณฑตัวใดตัวหนึ่งอยูในระดับเทากับหรือสูงกวาความตองการ

ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย  หรืออาจกลาว “ส่ิงที่ตองการประเมินนั้นมีคุณภาพได

มาตรฐาน “  แตถาคุณภาพของสิ่งที่ตองการประเมินต่ํากวาความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่

เกี่ยวของ  อาจกลาววา  “ส่ิงที่ตองการประเมินมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน”  หรือ “ดอยมาตรฐาน”  จึง

พบวานักประเมิน  ไมวาจะดําเนินการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   จําเปนตองมีคําวา  “มาตรฐาน  

(Standard)”  และ “มาตรฐานการประเมิน (Evaluation  Standard)” จะถูกกําหนดขึ้น  เพื่อเปน

แนวทางในการวางแผนและดําเนินการดานการประเมิน  เพื่อใหผลการประเมินมีความเที่ยงตรง  และ

เชื่อมั่นได  และผลการประเมินสามารถใหขอมูลที่มีประโยชนตอการประเมินนั้น ๆ มากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได   
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  มาตรฐานสําหรับการประเมินทางการศึกษาไดรับการรับรองและเผยแพรไปทั่วโลก ซึ่ง

มาตรฐานการประเมินที่กําหนดขึ้นประกอบดวยมาตรฐานทั้งหมด 4 หมวด (The  Joint  Committee  

on  Standards  for  Educational  Evaluation. 1994: online) ดังนี้ 

1. มาตรฐานดานอรรถประโยชน 

 มาตรฐานดานอรรถประโยชน เปนมาตรฐานที่กาํหนดขึ้นเพื่อเปนจุดมุงหมายหรือเปน

ส่ิงที่จะรับประกันไดวา การประเมินแตละครั้งจะไดรับขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชนตอผูทีจ่ะนําผล

การประเมนิไปใช  ประกอบดวยเกณฑ 7 เกณฑ  ไดแก 

             U1 : การระบุผูที่เกีย่วของหรือผูมสีวนไดสวนเสยี (Audience/Stakeholder 

Identification) 

              U2 : ความนาเชื่อถือของนักประเมิน (Evaluator Credibility) 

              U3 : ขอบเขตและเลือกเก็บขอมลูสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 

              U4 : การตีความเพื่อตัดสินคุณคา (Valuation Interpretation) 

              U5 : การรายงานผลอยางชัดเจน (Report Clarity) 

              U6 : การเผยแพรและกําหนดเวลาในการเผยแพรรายงาน (Report Timeless and 

Dissemination) 

              U7 : ผลกระทบของการประเมิน (Evaluation Impact) 

2. มาตรฐานดานความเปนไปได 

มาตรฐานดานความเปนไปได เปนจุดมุงหมายหรือสิ่งที่จะรับประกันไดวา การ

ประเมินแตละคร้ัง จะตรงกับสภาวการณที่เกิดขึ้นจริง มีความรอบคอบ มีการกําหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติ และประหยัดทรัพยากร ประกอบดวยเกณฑ 3 เกณฑ  ไดแก 

              F1 : ข้ันตอนการดําเนนิงาน (Practical Procedure) 

              F2 : การเปนที่ยอมรับทางการเมอืง (Political Viability) 

              F3 : ความคุมคา (Cost Effectiveness) 

3.  มาตรฐานดานความเหมาะสม 

มาตรฐานดานความเหมาะสม เปนจุดหมายหรือส่ิงที่จะประกันไดวา ในการประเมิน

คร้ังหนึง่ๆ จะดําเนนิการอยางถกูตองตามกฎหมาย เปนไปตามหลักจริยธรรม อีกทั้งการพิจารณา

ขอกําหนดเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบุคคลทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการประเมินใหดีเทากับผลกระทบที่เกดิขึ้น

จากการประเมิน ประกอบดวยเกณฑ 8 เกณฑ  ไดแก 

             P1:  การบริการที่ทัว่ถึง (Service Orientation) 

             P2:  การมีขอตกลงอยางเปนทางการ (Formal Agreement) 
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               P3: การปกปองและเคารพสทิธขิองผูประเมิน (Right of Human Subject)  

                P4: ปฏิบัติสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวของ (Human Interaction) 

                P5: ความสมบูรณและความยตุิธรรมของการประเมิน (Complete and Fair  

Assessment) 

               P6: การเปดเผยขอคนพบ (Disclosure of Findings) 

               P7: ขอขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

               P8: ความรับผิดชอบดานการเงนิ (Fiscal Responsibility) 

4.  มาตรฐานดานความถกูตอง 

  มาตรฐานดานความถูกตอง  เปนจุดมุงหมายหรือส่ิงที่จะรับประกันไดวาการประเมนิ

ในแตละครั้งจะเปดเผย และบอกใหเราทราบถึงขอมูลดานเทคนิคที่เพยีงพอกับการกาํหนดหรือตัดสิน

คุณคา  หรือขอดีของโครงการหรือส่ิงที่จะไดรับการประเมิน  ประกอบดวยเกณฑ 12 เกณฑ  ไดแก 

             A1:  การระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน (Objective Identification) 

             A2:  การวิเคราะหบริบท (Content Analysis) 

             A3:  การอธิบายจุดมุงหมายและวิธีดําเนินการ (Describes Purposes and  

Procedures) 

             A4:  การใหเหตุผลในการเลือกแหลงขอมูล (Defensible Information Source) 

             A5:  ความเที่ยงตรงของการวัด (Validity Measurement) 

             A6:  ความเชื่อมัน่ในการวัด (Reliability Measurement) 

             A7:  การควบคุมขอมูลอยางเปนระบบ (Systematic Data Control) 

             A8:  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information) 

             A9:  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Information) 

             A10:  การลงสรุปอยางสมเหตุสมผล (Justify Conclusion) 

             A11:  การรายงานผลการประเมนิอยางตรงไปตรงมา (Impartial Reporting) 

             A12:  การประเมนิอภิมาน หรืออภิประเมิน (Meta-Evaluation) 

           มาตรฐานการประเมิน คณะกรรมการรวมวาดวยมาตรฐานสําหรับการประเมินทาง

การศึกษา พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหการประเมินไดพัฒนาเปนวิชาชีพ โดยรวมกันพัฒนาและปรับปรุงใหได

คุณภาพจนไดมาตรฐานทั้งหมด 4 มาตรฐาน  และแตละมาตรฐานมีเกณฑรวมกันได 30 เกณฑ 

        กลาวโดยสรุปแลวเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  เปน

แนวทางนําไปใชในการพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  โดยไดแนวทางในการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตร มีองคประกอบดังนี้  1)  วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครู
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คณิตศาสตร  2)  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน  3)  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  4)  รูปแบบของ

ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  5)  วิธีนําผลการประเมินสมรรถนะไปพัฒนาเปนรายบุคคล 

6)  สารสนเทศปอนกลับและขอเสนอแนะในการพัฒนาเปนรายบุคคล  7)  ชวงเวลาและความถี่ที่ใชใน

การประเมิน และ 8)  การนําเสนอสรุปผลการประเมินสมรรถนะครู  นอกจากนั้น เมื่อนําชุดการประเมิน

สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นไปใช  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการใชชุดการประเมินจึงไดนํามาตรฐานการ

ประเมินเขามาประเมินประสิทธิผลของการใชชุดการประเมิน เพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 
                 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะเปนเนื้อหาที่สําคัญซึ่งจะนําเสนอโดยละเอียด  

เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ในการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  เร่ิมจากการ

สรางเครื่องมือการประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินนั้น ๆ ซึ่งการสรางเครื่องมือ

การประเมินมีความจําเปนที่ตองศึกษาในเรื่องเครื่องมือที่ใชในการประเมินประเภทตาง ๆ เพื่อสามารถ

เลือกใชไดอยางเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของขอมูล  ซึ่งเครื่องมือประเภทตางๆ มีทั้งขอดี

ขอเสียแตกตางกันไปในการนําไปใชกับขอมูลแตละประเภท  ตอดวยการศึกษาขั้นตอนการสราง

เครื่องมือ  และเมื่อมีการดําเนินการประเมินและสรางเครื่องมือประเมินแลวในเรื่องเกณฑการให

คะแนน (Scoring Rubrics) เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองใหความสําคัญในการศึกษา  และเมื่อมีการ

ดําเนินกิจกรรมดานการประเมินของผูประเมินเพื่อตอบคําถามการประเมินสิ่งที่สําคัญในการดําเนิน

กิจกรรม  คือส่ิงที่ตองการประเมินที่มีคุณคาหรือคุณภาพอยูในระดับที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสวน

เกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสียกับการประเมินยอมรับไดวาคุณคายอมตองมีมาตรฐานการประเมินเขา

มาเปนตัวบงบอกคุณภาพ  รวมไปถึงเครื่องมือที่ใชในการประเมินในครั้งนั้น ๆ มีประสิทธิภาพหรือไม  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหการประเมินมีคุณภาพเพียงพอ  จากประเด็นที่

ไดกลาวมาทั้งหมด สามารถนําเสนอดวยรายละเอียดดังนี้ 

 
    1.  เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมิน 

 ปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องมือหลายประเภท ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะและ

ธรรมชาติของขอมูลที่ไดมา  ตลอดจนใหเหมาะสมกับผูที่จะนําเครื่องมือไปใชและผูใหขอมูล ดังนั้นการ

เลือกใชเครื่องมือชนิดใดนั้นตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและขอมูลที่ตองการที่จะนําเครื่องมือนั้นไปเก็บ

ขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวัดประเมินผลทางการศึกษาไดมีนักวิชาการไดใหความหมายตาง ๆ และ

การจัดประเภทตามวิธีการตางๆ แตกตางกันไป  ในที่นี้ไดนําเสนอเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลใน
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การวิจัยทางการศึกษานั้นแบงไดเปน  5  ประเภทใหญ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 125 

- 214; จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน. 2547: 157 - 223; และ สุวิมล  ติรกานันท: 2550; 17-146)  ดังนี้ 

1.  แบบทดสอบ (Test)  การรวบรวมขอมูลในการวิจัยทางการศึกษาหรือสังคมศาสตรใน

บางครั้งตองอาศัยแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  แบบทดสอบเปนชุดของคําถามที่ให

ผูเขาสอบเปนผูตอบรูปแบบทดสอบอาจเปนการเขียน  การพูด  หรือการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่

สามารถวัดไดและนําไปวิเคราะหขอมูลที่วัดโดยใชแบบทดสอบมีทั้งขอมูลดานความรู  ความเขาใจ 

(Cognitive  Domain)  ดานความรูสึก  (Affective  Domain)  และดานทักษะ  (Psychomotor  

Domain)  แบบทดสอบแบงออกเปนประเภทตางๆ  ไดหลายแบบแลวแตเกณฑที่ใชแบงดังนี้ 

1.1  แบงตามลักษณะการสราง  แบงไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1.1.1  แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางเองหรือแบบทดสอบที่ครูสรางเอง  (Teacher  

Made  Test)  เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยดําเนินการสรางดวยตนเองตามวัตถุประสงคของการสอบ   

ซึ่งกระบวนการในการสรางนั้น  จะตองมีการนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลอง  ใชแลวนํามา

วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบแลวนํามาแกไขปรับปรุงใหเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพกอนที่จะ

นําไปใชจริง  ซึ่งแบบทดสอบที่มีคุณภาพนั้นควรจะเปนแบบทดสอบที่มีอํานาจจําแนกสูง  ความยาก

ปานกลาง  มีความเชื่อมั่น  (Reliability)  และความเที่ยงตรง  (Validity)  สูง 

  1.1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test)  เปนแบบทดสอบที่ไดรับ

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจนเปนที่เชื่อถือได  และเมื่อมีการนําแบบทดสอบมาตรฐานนําไปใช  ไมวา

ใครจะเปนผูคุมสอบหรือตรวจใหคะแนนก็ตาม  ผลลัพธที่ไดจะใกลเคียงกัน  หรือมีความเปนปรนัย  

(Objectivity)  โดยในแบบทดสอบมาตรฐานนั้นจะระบุถึงวิธีการทําขอสอบ  และตรวจขอสอบอยาง

ชัดเจน  นอกจากนั้นยังระบุปกติวิสัย  (Norm)  คาเฉลี่ย  คามัธยฐาน  คาเปอรเซ็นตไทล  คะแนน

มาตรฐานของกลุมประชากรที่ทําแบบทดสอบก็ได และยังระบุ  คาความเชื่อมั่น  และความเที่ยงตรง  

(Validity)  ของแบบทดสอบอีกดวย   

1.2  แบงตามลักษณะการใช  แบงไดดังนี ้

 1.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) เปน

แบบทดสอบที่ใชวัดระดับความสามารถของผูเรียนวามีความรู ความสามารถและทักษะในเนื้อหาวิชา

ที่เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด 

 1.2.2 แบบทดสอบวัดความพรอม (Readiness Test) เปนขอสอบที่ใชวัดความ

พรอมของผูสอบวามีความพรอมที่จะเรียนหรือไม 
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1.2.3 แบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรอง (Diagnostic Test) เปนแบบทดสอบที่ใช

ตรวจสอบขอบกพรอง หรือจุดดอยในการเรียนของแตละเนื้อหาเพื่อตรวจสอบผูเรียนยังไมเขาใจใน

เนื้อหาวิชาสวนใดบาง แบบทดสอบชนิดนี้มีประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

1.2.4 แบบทดสอบวัดเชาวนปญญา (Intelligence Test) เปบแบบทดสอบที่ใชวัด

ความสามารถในการรวบรวมประสบการณตางๆ มาปรับใชกับสถานการณใหมๆ แบบทดสอบวัดเชาว

ปญญานั้นใชในการประมาณระดับเชาวนปญญาโดยทั่วๆ ไป โดยวัดความสามารถในดานตางๆ เชน

การรูคําจํากัดความ หรือความหมายตางๆ ของคํา การแกปญหาดานคณิตศาสตร ความรูทั่วไป 

ความจําระยะสั้นเกี่ยวกับตัวเลขตางๆ การใหเหตุผล เปนตน 

1.2.5 แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่วัดศักยภาพ

ในการเรียน (Capacity to Learn) ใชในการพยากรณพฤติกรรม หรือความสามารถเฉพาะที่จะเกิดขึ้น

ภายหลัง ความแตกตางระหวางแบบทดสอบวัดเชาวปญญากับแบบทดสอบวัดความถนัดคือ

แบบทดสอบวัดเชาวปญญานั้นจะวัดความสามารถทั่วๆ ไป แตแบบทดสอบวัดความถนัดจะวัด

ความสามารถเฉพาะดาน ความแตกตางระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

แบบทดสอบวัดความถนัดก็คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะวัดความรูความสามารถหรือ

ทักษะในปจจุบันซึ่งเปนผลจากการเรียนที่ผานมาในอดีต แตแบบทดสอบวัดความถนัดนั้นมุงที่จะ

ทํานายความสามารถในอนาคต 

1.2.6 แบบสํารวจบุคลิกภาพ (Personality Inventories) เปนแบบทดสอบที่ใชวัด

ความตองการ การปรับตัว และคานิยมตางๆ ของนักเรียน เพื่อจะไดหาทางชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา

หรือความตองการในการปรับตัวในการเรียน 

1.2.7 แบบสํารวจความสนใจดานอาชีพ (Vocational Interest Inventories) เปน

แบบทดสอบที่ใชสํารวจความสนใจในอาชีพตางๆ ซึ่งจะใหผูตอบระบุถึงความสนใจในสิ่งตางๆ เชน 

กีฬา งานอดิเรก หนังสือ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

2. แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมขอมูลในการ

วิจัยเชิงสํารวจ ในกรณีที่กลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรที่จะรวบรวมขอมูลนั้นอยูในลักษณะที่กระจัด

กระจายกันมากๆ ประกอบกับผูวิจัยมีงบประมาณและเวลาในการวิจัยคอนขางจํากัด ซึ่งประกอบดวย

ชุดของคําถามที่ตองการใหกลุมตัวอยางตอบ โดยกาเครื่องหมายหรือเขียนตอบ หรือกรณีที่กลุม

ตัวอยางอานหนังสือไมไดหรืออานไดยาก อาจใชวิธีสัมภาษณตามแบบสอบถาม นิยมถามเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่ไมซับซอนของบุคคล 

โครงสรางของแบบสอบถาม โดยทั่วไปแบบสอบถามจะมีโครงสรางหรือสวนประกอบ 3 

สวน ดังนี้ 
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1. คําชี้แจงในการตอบ ที่ปกของแบบสอบถามจะเปนคําชี้แจง ซึ่งมักจะระบุถึงจุดประสงค

ในการใหตอบแบบสอบถาม หรือจุดมุงหมายของการทําวิจัย อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการ

ตอบแบบสอบถามพรอมตัวอยาง 

2.  สถานภาพสวนตัวผูตอบ สวนที่ 2 ของแบบสอบถามมักจะใหตอบเกี่ยวกับรายละเอียด

สวนตัว เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แลวแตกรณี 

3.  ขอคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงและความคิดเห็น ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุด ซึ่งจะชวยให

ไดขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการศึกษา 

แบบสอบถาม จําแนกไดเปน 2 ชนิดใหญๆ  คือ 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaires) เปนคําถามที่ไมได

กําหนดคําตอบไวใหเลือก แตเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบตอบโดยใชคําพูดของตนเอง คําถามแบบ

ปลายเปดนี้จะเสียเวลาในการตอบมาก และสรุปผลการวิจัยไดยาก ถาใชควบคูกับแบบอื่นๆ แลว

ผูตอบสวนใหญมักไมตอบแบบปลายเปด หรือตอบเพียงเล็กนอย ในการสรางแบบสอบถามครั้งแรก

ผูวิจัยอาจสรางแบบปลายเปดแลวนําไปทดลองใชเพื่อจะไดคําตอบตางๆ ซึ่งจะนํามาสรางเปนแบบ

ปลายปดในภายหลัง 

2.  แบบสอบถามแบบปลายปด (Close ended questionnaire) เปนคําถามที่มีคําตอบให

ผูตอบเขียนเครื่องหมาย / ลงหนาขอความหรือในชวงที่ตรงกับความเปนจริง หรือความคิดเห็นของตน

ซึ่งแบบสอบถามแบบปลายปดมีหลายรูปแบบ ไดแก 

2.1 แบบใหเลือกตอบตัวเลือกที่ตรงกับความเปนจริง หรือความคิดเห็นของตนเพียง

คําตอบเดียวจาก 2 คําตอบ  

2.2 แบบใหเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงหรือความคิดเห็นของตนเพียงคําตอบ

เดียวจากหลายคําตอบ (มากกวา 2 คําตอบ)  

2.3 แบบใหเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริง หรือความคิดเห็นของตนไดหลาย

คําตอบ 

2.4 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบเลือกตอบตามระดับ

ความคิดเห็นของตน  

3. แบบวัดเจตคติ (Attitude Scale) เปนชุดของขอคําถามดานความรูสึกที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่ง

ใดในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งมีการกําหนดระดับของคําตอบไวเปนชวงๆ (Interval) ใหกลุมตัวอยาง

เลือกตอบตามความรูสึกที่แทจริง ซึ่งเจตคติจะประกอบดวย 3 สวน คือ (1) สวนที่เปนความรูหรือความ

เชื่อ (Cognitive or Belief Component) ซึ่งเปนการรับรูหรือความเชื่อของบุคคลตอส่ิงเรานั้น (2) สวนที่

เปนความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or Evaluating Component) ซึ่งเปนกริยาทาทีที่แสดงออกวา
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ชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดีตอส่ิงเรานั้น (3) สวนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งเปน

ความโนมเอียงที่จะกระทําหรือจะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงเรานั้นฉะนั้นการวัดเจตคติจึงตองวัด

ทั้ง 3 องคประกอบของเจตคติและจะตองวัดเปนภาพรวมๆ โดยพิจารณากิริยาทาทีการตอบสนองตอ

ส่ิงเราในหลายดาน หลายประการรวมกัน มิใชวัดจากการกระทําหรือพฤติกรรมอยางเดียว นอกจากนั้น

การวัดเจตคติยังตองบงบอกทั้งปริมาณความมากนอยของเจตคติที่มีตอส่ิงเราและทิศทางที่บอกวามี

เจตคติไปในทางบวกหรือทางลบดวย 

แบบวัดเจตคติที่นิยมใช ม ี3 ชนิด คือ 

3.1 แบบของเทอรสโตน (Thurstone’ s Scale) แบบวัดเจตคติของเทอรสโตนประกอบ

ดวยคําถามจํานวนมากเพื่อวัดเจตคติที่บุคคลมีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ระดับของเจตคติหรือความรูสึกตาม

แบบของเทอรสโตน แบงออกเปน 11 ระดับ (Scale) เร่ิมจากระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ไปจนถึงเห็น

ดวยอยางยิ่ง (11) ระดับกลางเปนความรูสึกไมแนใจ (6) หรืออีกนัยหนึ่ง ความรูสึกในทางลบมีระดับ  

1-5 ความรูสึกกลางมีระดับ 6 ความรูสึกในทางบวกมีระดับ 7-11 แตละขอจะมีคาระดับเจตคติประจํา

ขอ (Scale Value : S) ซึ่งไดมาจากการตัดสินของกลุมผูตัดสิน ซึ่งมีจํานวนประมาณ 50-100 คน  

การตอบผูตอบเลือกขอความที่เห็นดวยมากที่สุด จํานวนขอตามที่กําหนดใหเลือก ผูตอบไดคะแนน

ตามคา S ของขอที่เลือก 

3.2  แบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) แบบวัดเจตคติของลิเคิรท ประกอบดวยขอ

คําถามที่แสดงเจตคติ หรือความรูสึกตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในทางบวก ในแบบวัดจะตองประกอบไปดวยขอ

คําถามทางบวกและทางลบในจํานวนพอๆ กัน ระดับเจตคติตามแบบของลิเคิรทนิยมแบงออกเปน 5 

ระดับ (Scale) คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถาเปน

ขอความทางบวกจะมีคะแนน 5 4 3 2 1 (หรือ 4 3 2 1 0) ถาเปนขอความทางลบจะมีคะแนน 1 2 3 4 

5 (หรือ 0 1 2 3 4)  

การตอบจะใหผูตอบตอบทุกขอโดยแตละขอเลือกระดับที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงมาก

ที่สุด ผูตอบไดคะแนนตามระดับที่เลือกตอบแตละขอแลวนํามาหาคาเฉลี่ยไดเปนคะแนนเจตคติของผู

นั้น 

3.3  แบบของออสกูด (Osgood’s Scale) แบบวัดเจตคติของออสกูดเรียกกันทั่วไปวา

วิธีหาความแตกตางของความหมาย (Semantic Differential Method) มีลักษณะคลายกับการหา

ความหมายของมโนทัศน ดวยการกําหนดมโนทัศนซึ่งอาจจะเปนคํา ขอความ หรือวลี มาใหตอบดวย

การประเมินจาก 7 ชวง ตามความหมายของคําศัพทตรงกันขาม ซึ่งแบบวัดเจตคติของออสกูดจะ

ประกอบดวยขอคําถามที่ เปนคําศัพทที่มีความหมายตรงกันขามเปนคูๆ  แตละเรื่องที่จะวัด

ประกอบดวยคําคุณศัพท 3 ประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี้ 
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1. คําคุณศัพทแสดงการประเมิน เชน ดี-เลว นารัก-นาเกลียด หลอ-ข้ีเหร 

2. คําคุณศัพทแสดงศักยภาพ เชน แข็งแรง-ออนแอ หนัก-เบา ใหญ-เล็ก 

3. คําคุณศัพทแสดงการเคลื่อนไหว เชน ราเริง-เศราซึม เร็ว-ชา สวาง-มืด 

ระดับเจตคติหรือความรูสึกตามแบบของออสกูดนี้ แบงเปน 7 ระดับ (Scale) คือ 7 6 5 4 3 2 1  

(หรือ 3 2 1 0 (-1) (-2) (-3)) จากคุณศัพททางบวกไปหาคุณศัพททางลบ  

 การตอบผูตอบ ตอบทุกขอโดยแตละขอเลือกระดับที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริงมาก

ที่สุดผูตอบจะไดคะแนนตามระดับที่เลือกแตละขอแลวนํามาหาคาเฉลี่ย ไดเปนคะแนนเจตคติของผูนั้น 

4. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล

การวิจัย การสัมภาษณมีจุดมุงหมายทํานองเดียวกับการใชแบบทดสอบ จึงมีผูเรียกการสัมภาษณวา

เปนแบบสอบถามปากเปลา (Oral Questionnaires) แตมีความแตกตางกันตรงวิธีการ กลาวคือการ

สัมภาษณ ผูสัมภาษณเปนฝายซักถามโดยการพูด ผูตอบก็ตอบโดยการพูดแลวผูสัมภาษณเปนฝาย

บันทึกคําตอบ สวนการใชแบบสอบถามผูตอบตอบโดยการเขียน ตอบลงในแบบสอบถาม ซึ่งการ

สัมภาษณเปนการพบปะถามตอบกันโดยตรง หากมีขอสงสัยหรือคําถามใด คําตอบไมชัดเจนก็ถามซ้ํา

หรือทําความเขาได และสามารถทําไดทันทีเปนการสรางความมั่นใจทั้งผูตอบและผูทําวิจัยการ

สัมภาษณที่ดีถาผูสัมภาษณเปนผูมีประสบการณถึงขั้นชํานาญแลวจะสามารถรวบรวมขอมูลไดดีกวา

วิธีอ่ืน  เหตุผลสําคัญประการหนึ่งก็คือคนเรานั้นเต็มใจที่จะพูดมากกวาเขียนโดยทั่วไปจําแนกการ

สัมภาษณเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

4.1  การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) เปนการสัมภาษณ

ที่ไมมีการกําหนดคําถามที่แนนอนตายตัว หรือหากมีการกําหนดไวบาง ก็เปนคําถามประเด็นหลัก ผู

ถามสามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณและผูตอบแตละคนได เปนการสัมภาษณที่

ยืดหยุนและเปดกวาง ผูถามมีอิสระในการถามเพื่อใหไดคําตอบตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย ไม

นิยมเอามาเปรียบเทียบกันไมไดนํามาทดสอบสมมติฐาน ซึ่งคําตอบอาจนํามาใหประโยชนในการสราง

แบบสัมภาษณสําหรับใชในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางในครั้งตอๆ ไปหรือใชประโยชนในการสราง

แบบทดสอบ และแบบสอบถามได 

4.2  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสัมภาษณที่มี

การกําหนดขอคําถามไวลวงหนา และในการสัมภาษณผูตอบแตละคนจะตองได รับการถาม

เชนเดียวกัน และในลําดับข้ันตอนเดียวกันดวย ดังนั้น การสัมภาษณแบบนี้จําเปนตองใชแบบสอบถาม

ที่จัดเตรียมไวกอนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางชวยใหผูถาม ถามในประเด็นที่ตองการไมออกนอก

เร่ืองไมเกินขอบเขตที่กําหนดไว และขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ถาจําแนกตาม

จํานวนผูใหสัมภาษณในเวลาเดียวกันเปนเกณฑ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
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1. การสัมภาษณเปนรายบุคคล เปนการสัมภาษณที่มีผูใหสัมภาษณเพียงคน

เดียวเผชิญหนากับผูสัมภาษณ วิธีนี้เปนวิธีที่ดีและใหผลมาก นิยมใชกับงานบริหารบุคคลหรือเกี่ยวกับ

การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานและเกี่ยวกับการวิจัยโดยทั่วไป 

2. การสัมภาษณเปนกลุม เปนการสัมภาษณที่มีผูใหสัมภาษณหลายคนหรือมี

การรวบรวมกลุมเล็กๆ วิธีนี้ผูสัมภาษณจะแจงวัตถุประสงค และปอนคําถามโดยอธิบายใหกลุมผูให

สัมภาษณเขาใจอยางชัดเจนแลวใหแตละคนตอบ ในขณะที่ตอบ ถาใครสงสัยก็ถามทวนได วิธีการนี้

บางทีก็เรียกวากลุมสนทนา (Focus Group) 

ขอดีและขอเสียของการสัมภาษณเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลแบบ

อ่ืนๆ การสัมภาษณมีขอดีหลายประการ ดังตอไปนี้ 

1) ไดรับคําตอบจากผูใหสัมภาษณอยางครบถวน ทั้งจํานวนและลักษณะขอมูล 

ที่ตองการ 

2) ขอมูลที่ไดรับมีความคลาดเคลื่อนนอย เชื่อถือไดมากเพราะไดไปสัมภาษณ 

เห็นมาโดยตรง 

3) สรางความเชื่อมั่นใหแกทั้งผูใหสัมภาษณและผูวิจัย 

4) เปนวธิีที่สามารถแยกขอเท็จจริง ความเห็น และอารมณ ออกจากกนัได 

5) รวบรวมขอมูลไดเกือบทุกลักษณะทัง้ที่เปนขอมูลสวนตัว ขอมูลทียุ่งยาก 

ซับซอน หรือขอมูลที่แอบแฝงดวยอารมณ ความรูสึกของผูใหสัมภาษณ 

6) เปนวธิีทีท่ําใหไดขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ตองการ ดวยการสังเกตสีหนา  

ทาทาง การพดู และคําตอบ 

7) ในขณะสัมภาษณ ถาสงสัยของใจอะไรสามารถสอบถาม ทบทวนกันไดทนัท ี 

และทําใหเขาใจกันไดทกุประเด็นกอนจบ 

แตอยางไรก็ตามการสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลในการวิจัยมีขอจาํกัดที่สําคัญ ดงันี ้

1) ส้ินเปลืองคาใชจาย แรงงานและเวลามาก 

2) ยากที่จะขจัดความลําเอยีงของผูสัมภาษณออกจากผลการสัมภาษณได 

3) ผลการสัมภาษณข้ึนอยูกับตัวผูสัมภาษณอยางมาก ถาผูสัมภาษณไมมี 

ประสบการณผลที่ไดก็เชื่อถอืไมคอยได 

4) อาจไดขอมูลไมครบถวน ถาผูสัมภาษณหรือผูใหสัมภาษณกระวนกระวายใจ 

มีความเครียดเกิดขึ้นระหวางการสัมภาษณ 

5) ถาใชผูสัมภาษณหลายคนแบงงานไปชวยสัมภาษณ ยากที่จะทาํใหอยูใน 

มาตรฐานเดียวกันได 
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6) ถาผูใหสัมภาษณอยูกระจัดกระจายมากจะมีผลตอการเดินทาง เวลา รวมทัง้ 

ส้ินเปลืองเงนิทองคาใชจายมากดวย 

7) ภาษาอาจมีผลตอการสมัภาษณดวย ถาผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณไม 

เขาใจภาษาของกันและกัน 

     ลักษณะของแบบสัมภาษณ เนื่องจากแบบสัมภาษณเปนเครื่องชวยสําหรับการสอบถาม

โดยการพูด ดังนั้นลักษณะของแบบสัมภาษณจึงเปนลักษณะทํานองเดียวกับแบบสอบถาม เพียงแตใช

สําหรับผูถามไมใชผูตอบ ลักษณะของขอคําถามในแบบสัมภาษณก็เชนเดียวกัน อาจเปนขอคําถาม

แบบปดหรือแบบเปด หรืออาจใชผสมกันทั้งแบบปดและแบบเปด 

5. การสังเกต (Observation) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

โดยการใชประสาทสัมผัสของผูสังเกต แลวผูสังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได อาจบันทึกไดหลายวิธี 

เชน การเขียน การอัดเสียงลงในแถบบันทึกเสียง บันทึกเหตุการณไวในวีดีทัศน วิธีการสังเกตเหมาะ

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและปรากฏการณตางๆ  

การวิจยัทางสงัคมศาสตร นยิมแบงการสังเกตออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ 

1. การสังเกตแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Observation) เปนการสังเกตที่

ไมไดกําหนดรายการสิ่งที่จะตองสังเกตไวอยางแนนอน แตผูสังเกตมีอิสระที่จะสังเกตพฤติกรรมหรือ

ปรากฏตางๆ บางครั้งเรื่องราวที่สังเกตนั้น ไมสามารถคาดการณลวงหนาไดวาจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปน

เร่ืองใหมที่ยังไมคอยมีผูศึกษาไวตองอาศัยการสังเกตแบบนี้ นอกจากนี้ผลที่ไดสามารถนําไปใชสราง

แบบสังเกตแบบมีโครงสรางในขั้นตอไปได 

2. การสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation) เปนการสังเกตที่มีการ

กําหนดรายการสิ่งที่ตองสังเกตไวลวงหนาวาจะสังเกตอะไรบาง จะสังเกตเมื่อไร ดังนั้นการสังเกตแบบ

นี้จําเปนตองใชแบบสังเกตที่จัดเตรียมไวกอน แบบสังเกตจะชวยใหผูสังเกตสามารถสังเกตพฤติกรรม

ไดครบถวนและเปนระบบ 

         การจําแนกการสังเกตโดยใชเงื่อนไขการมีสวนรวมในเหตุการณที่เขาไปสังเกต แบงได

เปน 2 ประเภทคือ 

1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant  Observation) เปนการสังเกตที่ผูสังเกต

เขาไปมีสวนรวมอยูในเหตุการณ หรือกิจกรรมนั้นๆ การเขาไปมีสวนรวมอาจจะเปนลักษณะที่มีสวน

รวมโดยสมบูรณ (Completion Participant) หรือมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ (Incompletion 

Participant) การสังเกตแบบมีสวนรวมโดยสมบูรณผูสังเกตจะเขาไปเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมและ

เขารวมกิจกรรมตางๆ ของกลุมเชนเดียวกับผูถูกสังเกต การมีสวนรวมโดยสมบูรณผูสังเกตจะไมรูตัววา
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กําลังถูกสังเกตจึงมีพฤติกรรมตามปกติ สวนการมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ ผูสังเกตจะเขาไปรวม

กิจกรรมบางตามสมควร เพื่อสรางความคุนเคยและความสัมพันธกับกลุมผูถูกสังเกต 

2. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เปนการสังเกตที่ผู

สังเกตจะอยูนอกวงผูถูกสังเกต ทําตนเปนบุคลภายนอก ไมไดเขารวมกิจกรรมกับผูถูกสังเกต ขณะ

สังเกตผูสังเกตอาจจะอยูในบริเวณเดียวกัน หรืออยูนอกบริเวณเหตุการณที่สังเกตก็ได การสังเกตแบบ

ไมมีสวนรวมนี้มีทั้งแบบที่ผูถูกสังเกตรูตัวและไมรูตัววากําลังถูกสังเกต เชน ศึกษานิเทศก สังเกตการ

สอนของครูและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เปนตน 

ขอดีและขอเสียของการสงัเกต 

1) ไดขอเท็จจริงดวยวิธกีารสงัเกตโดยตรง เพราะไดศึกษาและสังเกตประเด็น 

ตางๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับปรากฏการณนั้นๆ โดยตรง ทาํใหไดขอมูลที่มีความเชื่อถือไดสูง 

2) ชวยใหไดขอมลูที่เปนตวัแทนพฤติกรรมในสภาพการณและสภาวการณตางๆ  

อยางแทจริง ซึง่จะมีความหมายลึกซึ้งกวาขอมูลที่ไดจากวิธีอ่ืน 

3) สามารถบนัทกึขอเท็จจริงไดในระหวางทีป่รากฏการณที่ตองการสังเกตกําลงั 
เกิดขึ้นจริงๆ 

4) ชวยใหไดขอเท็จจริงที่ไมบิดเบือน เพราะเปนขอเท็จจริงที่เหน็ไดจากบคุคล 

นั้นๆ ทนัทีโดยไมมีโอกาสที่จะตองนกึคิดเปลี่ยนแปลง 

5) ชวยใหเราสามารถรวบรวมขอมลูบางอยางที่ผูถูกสงัเกตไมเต็มใจบอกหรือ 

เปนขอมูลทีเ่ปนความลับบางอยางได 

6) ชวยรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากที่ไดดวยวิธกีารอื่น เพื่อชวยเสริมความรูความ 

เขาใจในขอมลูใหชัดเจนถูกตองยิ่งขึน้ 

7) ชวยใหไดขอเท็จจริงบางอยางที่เปนผลพลอยได (by Product) ซึ่งอาจจะ 

เกิดขึ้นในระหวางการสงัเกต โดยมีความสาํคัญตอการวจิัยนัน้อยางยิง่ 

ขอจํากัดของการสังเกต มีดังนี ้

1) ผลการสังเกตขึ้นอยูกับความรูความสามารถและประสบการณของผูสังเกต 

เปนสําคัญ ถาผูสังเกตไมมีความรูในเร่ืองทีจ่ะสังเกตดพีอ หรือไมมีความเขาใจในวิธีการสังเกต การ

สังเกตจะไดผลนอยมาก 

2) เสียเวลามาก เพราะพฤติกรรมบางอยางทีต่องการ  การสังเกต อาจไมเกิดขึ้น 

ในระยะเวลาอนัสั้นแตตองรอระยะหนึ่งจึงเกิดพฤติกรรมหรือปรากฏการณนั้น 

3) อาจมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้น ทําใหไมมีโอกาสสังเกตเพราะเหตกุารณ 

หรือกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นนัน้ยากที่จะคาดคะเนใหไดแนนอน 
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4) เหตุการณหรือปรากฏการณบางอยางอาจยากที่จะไปสงัเกตได หรือ 

เหตุการณบางอยางที่อาจจะเกิดพรอมๆ อยางและหลายๆ แหง ทาํใหยากแกการสังเกตใหไดผล

ครบถวน 

5) เหตุการณหรือปรากฏการณบางอยางไมสามารถมองเหน็ไดดวยตาเปลา จงึ 

ไมสามารถบนัทึกผลได 

6) ผูถูกสังเกต ถารูวาตนถูกสงัเกต อาจจะพยายามแสรงทาํหรือสรางรอย 

ประทับใจเปนพิเศษใหแกผูสังเกตจนทาํใหผูสังเกตไดขอมูลหรือขอเทจ็จริง ไมตรงกบัความเปนจริงก็ได 

   ลักษณะของการสังเกต เนื่องจากแบบสังเกตเปนเครื่องมือชวยสําหรับการสังเกต ดังนั้นแบบ

สังเกตจะประกอบดวยขอความเกี่ยวกับส่ิงที่จะสังเกต อาจอยูในรูปของแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklists) มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ

ส่ิงที่จะสังเกตและจุดมุงหมายของการสังเกต 

    จากการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการวัดดังกลาวขางตน สรุปไดวาเครื่องมือที่ใชใน

การวัดนั้นมีหลากหลาย เชน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ แบบสังเกต เปน

ตน ดังนั้นหากเราจะใชเครื่องมือชนิดใดควรศึกษาใหละเอียด ทําความเขาใจ แลวพิจารณาเลือก

เครื่องมือที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ที่สามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดถูกตอง เหมาะสมมากที่สุด  

เครื่องมือที่ใชในการวัดประเมินมีหลายประเภทและนักวิชาการแตละคนไดแบงประเภทของเครื่องมือ

แตกตางกันไป  งานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกใชเครื่องมือที่มีลักษณะเปนแบบสังเกต  แบบวัดและแบบ

ประเมินมาตรวัดประมาณคา  รวมไปถึงการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางในลักษณะคําถามแบบ

ปลายเปด  ซึ่งเปนการเลือกใชใหเหมาะสมในการพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

 
    2.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวัดและประเมิน 
เครื่องมือที่จะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลนั้นตองเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพ  ผูสรางและ

พัฒนาเครื่องมือตองทําใหมีคุณภาพตั้งแตข้ันตอนการสราง รวมไปถึงวิเคราะหการหาคุณภาพของ

เครื่องมือ  ใชสถิติที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเครื่องมือของการวิจัย   

     จากการศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยที่ไดกลาวถึงขั้นตอนและวิธีการสรางเครื่องมือ

ประเมินประเภทตาง ๆ สามารถสรุปข้ันตอนในการสรางเครื่องมือสําหรับการประเมินไดดังนี้ 

     1. กําหนดสิ่งที่ตองการวัดหรือวัตถุประสงคของการวัด ผูสรางเครื่องมือตองระบุ

วัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือวาตองการขอมูลอะไรบาง  มีขอบเขตกวางเพียงใด  อยูในสเกลการ

วัดระดับใด  ส่ิงที่ตองการจะไปเก็บขอมูลหรือส่ิงที่ตองการวัดคืออะไร  นับวาเปนประโยชนอยางมากใน

การวางแผนสรางเครื่องมือ 
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2.  นิยามส่ิงที่ตองการวัด  เมื่อกําหนดสิ่งที่ตองการวัดไดแลว  จะตองใหความหมาย

หรือนิยามสิ่งนั้นใหชัดเจนวาคืออะไร  หากนิยามใหรายละเอียดสิ่งที่จะวัดไดมากและชัดเจนเพียงใด

แลวก็จะทําใหสรางเครื่องมือไดตรงและครอบคลุมส่ิงที่ตองการวัด 

3. เลือกชนิดของเครื่องมือ  เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินมีหลายชนิด

ดวยกัน  แตละชนิดก็มีลักษณะและจุดเดนแตกตางกันออกไป  ดังนั้น  จึงตองมีการเลือกใชเครื่องมือให

เหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัด  เพราะหากเลือกใชเครื่องมือที่ไมเหมาะสมแลวก็อาจทําใหไดขอมูลที่ไม

ครบถวนหรือไมตรงกับความตองการได 

4. การสรางเครื่องมือ  เมื่อเลือกเครื่องมือไดแลว  ก็สรางเครื่องมือดังกลาวตามวิธีการ

และข้ันตอนของเครื่องมือชนิดนั้น ๆ เพราะเครื่องมือแตละชนิดมีรูปแบบและวิธีการสรางที่แตกตางกัน 

5. การทดลองใชเครื่องมือ  เมื่อไดรางเครื่องมือวัดแลวผูสรางเครื่องมือตองนําราง

เคร่ืองมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะไปเก็บขอมูลจริง   

ก็เพื่อจะไดเทียบเคียงไดวาเมื่อนําเครื่องมือไปใชสภาพจริงแลวจะเกิดปญหาใดบางและเปนการยืนยัน

วาเครื่องมือที่สรางขึ้นนั้นมีคุณภาพดีจริง 

6.  การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  เปนการจัดกระทําขอมูลที่ไดมาจากการเก็บขอมูล

โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้น  โดยใชสถิติที่แตกตางกันไปตามธรรมชาติของขอมูล  เครื่องมือตางชนิดกัน

ก็จะใชคาสถิติที่แตกตางกันไป 

7. การปรับปรุงเครื่องมือ  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ

นั้นจะเปนประโยชนอยางมากในการที่จะนํามาใชประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกใชเครื่องมือหรือ

ปรับปรุงเครื่องมือดังกลาวเปนบางสวนที่ยังบกพรอง  หรือมีคุณภาพไมดี 

8. การจัดทําคูมือการใชเครื่องมือ  เพื่อใหการใชเครื่องมือเปนไปอยางถูกตอง  จึงควร

มีคูมือที่ระบุอยางชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการวัด  ลักษณะของเครื่องมือ  วิธีการใชเคร่ืองมือและ

วิธีการใหคะแนน  วิธีการแปลผลคะแนน   

   จากการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังกลาวขางตนสามารถสรุปขั้นตอนการ

สรางเครื่องมือไดดังนี้ การกําหนดสิ่งที่ตองการวัด เลือกประเภทของเครื่องมือ การเขียนขอคําถามและ

จัดฉบับ การตรวจสอบความเที่ยงตรง การปรับปรุงแกไขเปนฉบับทดลองใช การทดลองใช และ

วิเคราะหหาคุณภาพ การปรับปรุงแกไขเปนฉบับจริง 

 
   3. เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) 
สวนหนึ่งของกระบวนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ คือการสรางเกณฑการใหคะแนน 

(Scoring Rubrics) เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งซึ่ง นิทโคไดใหขอมูลของเกณฑการให
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คะแนนไวดังนี้ (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์. 2544: ออนไลน อางอิงจาก Nitko. 1996 ) Scoring Rubrics 

คือเกณฑการใหคะแนนที่ถูกพัฒนาโดยผูประเมินที่ใชวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการที่ผูถูกประเมิน

ไดพยายามสรางขึ้น การประเมินผลงานของผูถูกประเมินจะมี 2 ลักษณะคือ ผลงานที่ไดจาก

กระบวนการของผูถูกประเมิน และกระบวนการที่ผูถูกประเมินใชเพื่อใหเกิดผลงาน จะประเมินใน

ลักษณะใดขึ้นอยูกับจุดมุงหมายในการเรียนรู อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้ง

สองลักษณะก็ได ผูประเมินจะตองตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผูถูก

ประเมิน แตละคนที่มีระดับที่แตกตางกันหลายระดับ ระดับที่แตกตางกันอาจจะเปนระดับคุณภาพของ

ชิ้นงานที่ไดสรางขึ้น หรือระดับของกระบวนการตาง ๆ ที่ผูถูกประเมินแตละคนไดใชเพื่อใหเกิดผลงาน  
  ความสําคัญของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics)  
  การประเมินศักยภาพของผูถูกประเมิน โดยการลงมือปฏิบัตินั้น ไมมีคําเฉลยหรือคําตอบถูกที่

แนชัดลงไปเหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแตละชิ้นของผูถูกประเมิน ที่ไดลงมือ

ปฏิบัติจึงมีความจําเปนที่จะตองประเมินคุณภาพของงานอยางเปนปรนัย ซึ่งมันเปนการยากที่จะทําได 

และไดคนพบการสรางเกณฑการใหคะแนนหรือ Rubric ข้ึนมาเพื่อกําหนดแนวทางในการตัดสินอยาง

ยุติธรรม และปราศจากความลําเอียง  

  Rubric จะตองมีความชัดเจนในเกณฑการใหคะแนนอยางพอเพียงถึงขนาดที่ผูประเมิน 2 

คนสามารถใช Rubric เดียวกันประเมินชิ้นงานของผูถูกประเมินชิ้นเดียวกันแลวใหคะแนนไดตรงกัน 

ระดับของความสอดคลองในการใหคะแนนของผูประเมิน 2 คนที่ประเมินอยางเปนอิสระจากกันจะ

เรียกวา ความเชื่อมั่น (Reliability) ของการประเมิน  
  องคประกอบของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics)  
  Scoring Rubrics มีหลายองคประกอบ ในแตละองคประกอบก็มีประโยชน มีความสําคัญ 

องคประกอบมีดังนี ้ 

1. จะมีอยางนอย 1 คุณลักษณะหรือ 1 มิติที่เปนพืน้ฐานในการตัดสินผูเรียน  

2. การนิยามและการยกตัวอยางจะตองมีความชัดเจนในแตละคุณลักษณะหรือมิต ิ 

3. มาตรา  การใหคะแนนจะตองเปนอัตราสวนกนัในแตละคุณลักษณะหรือมิต ิ 

4. จะตองมีมาตรฐานทีเ่ดนชดัในแตละระดับของการใหคะแนน  

ในแตละระดับการใหคะแนนจะตองมีความชัดเจนในการนิยาม และความกวางของระดับ

คะแนนไมควรเกิน 6 ถึง 7 ระดับ ถามีระดับของการใหคะแนนกวางมากเกินไปจะมีความลําบากในการ

ตัดสินความแตกตางในแตละระดับ เชน ความกวางคะแนนเปน 100 ทําใหยากที่จะอธิบายวาคะแนน 

81 มีคุณภาพแตกตางจาก 80 หรือ 82 อยางไร และจะทําใหความสอดคลองของการประเมินดวยผู

ประเมินหลายคนลดลงไป การจะกําหนดความกวางของการใหคะแนนเปนเทาไหรนั้น จะตองมีความ
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เหมาะสมและมีความชัดเจนในการนิยามที่ครอบคลุมตั้งแต แยที่สุด (Poor) จนถึงดีเลิศที่สุด 

(Excellent)  
  ชนิดของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics)  
   Scoring Rubrics มี 3 ชนดิคือ  

1. Holistic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไมไดแยกสวนหรือ

แยกองคประกอบการใหคะแนน คือจะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น  

2. Analytic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนที่แยกสวนหรือองคประกอบคุณลักษณะ

ของผลงานหรือกระบวนการ แลวนําแตละสวนหรือองคประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปนคะแนน

รวม  

3. Annotated Holistic Rubrics ผูประเมินจะประเมินแบบ Holistic Rubrics กอนแลวจึง

ประเมินแยกสวนอีกบางคุณลักษณะที่เดน ๆ เพื่อใชเปนผลสะทอนในบางคุณลักษณะของผูเรียน  

    การใหคะแนนแบบ Holistic Rubrics ใชไดงายและใชเพียงไมกี่คร้ังตอผูถูกประเมิน 1 คน 

จะเปนการประเมินในภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนการใหคะแนนแบบ Analytic 

Rubrics จะใชบอยครั้งโดยจะประเมินแยกในแตละคุณลักษณะของงาน ซึ่งการประเมินแบบนี้จะมี

ประโยชนเมื่อสนใจจะวินิจฉัยหรือชวยเหลือผูถูกประเมิน วามีความรูความเขาใจในแตละสวนหรือแต

ละคุณลักษณะของการปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือไม ซึ่งจะมีสวนใหผูประเมิน ไดชวยเสริมสรางหรือ

พัฒนาการปฏิบัติงานในแตละคุณลักษณะของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น  

    สวนแบบ Annotated Rubrics จะรวมขอจํากัดของ Holistic และ Analytic ไวดวยกัน เร่ิม

ดวยการประเมินในภาพรวมของการปฏิบัติงานดวย Holistic แลวผูประเมินเลือกประเมินอีกเพียงบาง

คุณลักษณะของงานแบบ Analytic ซึ่งการประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินแบบ Holistic ประโยชนก็คือจะมีความรวดเร็วในการประเมินและเปน

การใหผูประเมินไดเลือกประเมินเฉพาะบางคุณลักษณะที่โดดเดนเพียงไมกี่องคประกอบเพื่อเปนผล

สะทอน (Feedback) ใหแกผูเรียน แตไมมีประโยชนในการวินิจฉัยผูเรียนวาบกพรองในคุณลักษณะใด 

เพราะหลาย ๆ คุณลักษณะไมไดถูกประเมิน 

    กลาวโดยสรุปเกณฑการใหคะแนนถือเปนเครื่องมือสําหรับใชประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่ออธิบายสัมฤทธิ์ผลของผูถูกประเมิน โดยทั่วไปมี 3 แบบคือ 1) การกําหนดเกณฑโดยภาพรวม 

(Holistic Rubrics)  2) การกําหนดเกณฑโดยแยกเปนประเด็นยอย (Analytic Rubrics)  

3) การประเมินแยกสวนเฉพาะคุณลักษณะที่เดน(Annotated Holistic Rubrics) ดังนั้นการกําหนด

เกณฑการใหคะแนนที่ดีตองคํานึงถึงสมรรถนะของครู และมีความสอดคลองระหวางคะแนนกับ
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จุดมุงหมายการประเมิน นอกจากนี้เกณฑที่สรางตองเปนรูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับ

สมรรถนะ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและปราศจากความลําเอียง 

 
   4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ  สามารถทําไดหลายแนวทาง ข้ึนกับทฤษฎีการวัดผลที่

นํามาใช ทฤษฎีการวัดผลที่นํามาใชโดยทั่วไป ไดแก ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม (Classical 

Test Theory; CTT)  ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม ตามทฤษฎีนี้การวิเคราะหขอสอบเปนราย

ขอจะวิเคราะหคาความยาก (Item Difficulty) คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) และ

ประสิทธิภาพของตัวลวง (Effectiveness of Distracters)  สวนการวิเคราะหขอสอบหรือขอคําถามทั้ง

ฉบับจะวิเคราะหคาความตรง หรือความเที่ยงตรง (Validity) คาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบทดสอบ 

                  ตามทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิมนัน้ เชื่อวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบแตละครั้ง 

(X)   ประกอบดวยคะแนนความสามารถทีแ่ทจริง (T)  ของผูสอบ และความคลาดเคลื่อนในการวัด (E)  

ซึ่งสามารถเขยีนเปนสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 

    X  =  T + E 

     เนื่องจากในการทดสอบแตละครั้ง จะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นไดไมมากก็นอย แต

เปาหมายของการวัดตองการใหคะแนนที่วัดหรือทดสอบไดมีคาใกลเคียงคะแนนความสามารถที่

แทจริงของผูสอบมากที่สุด ดังนั้นจึงตองพยายามหาวิธีการตางๆ เพื่อทําใหการวัดเกิดความ

คลาดเคลื่อนนอยที่สุดเทาที่จะทําได 

    เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลนั้น เมื่อสรางเสร็จแลวจะตองนําไปตรวจสอบคุณภาพ

กอนวาดีเพียงใด ถาเครื่องมือมีคุณภาพไมดี ขอมูลที่เก็บมาไดก็จะไมแนนอน ผลการวิจัยก็จะ

คลาดเคลื่อน ดังนั้น เมื่อสรางเครื่องมือที่จะใชในการวิจัยเสร็จแลวตองนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง

กอน แลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแสดงหลักฐานคุณภาพ

ของเครื่องมือและชุดประเมินที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้  โดยแบงออกเปน  2  กลุมคือการวิเคราะห

คุณภาพเครื่องมือวัดรายขอ  กับการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดทั้งฉบับ  ดังนี้ 
   การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดรายขอ 
   การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดรายขอ  คือ เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

แตละขอ  เพื่อหาคุณภาพมีอยู  2 ประการ คือ ระดับความยากงาย (Difficulty ) และอํานาจการจําแนก 

(Discrimination)  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 182-265; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 

2547: 151-243) ดังนี้ 
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   ขอสอบแบบอัตนัย เปนขอสอบที่การตรวจใหคะแนนไมใชแบบ 0-1 เหมือนแบบ Multiple 

choice Item และการใหคะแนนแตละขอจะไมเทากัน รูปแบบการวิเคราะหจะแตกตางกับแบบ 0-1 ผล

การวิเคราะหขอสอบแบบอัตนัย จะบงชี้ขอมูล ที่สําคัญ 2 ประการ เชนเดียวกับการวิเคราะห แบบ 0-1 

ไดแก 

     - คาดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบแตละขอ (Index of Discrimination) 

     - คาดัชนีความยากของขอสอบแตละขอ (Index of Difficulty) 

  การวิเคราะห คาดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบ และ คาดัชนีความยากของขอสอบแตละขอ 

ในที่นี้ เลือกใชตามวิธีของ D.R Whitney และ D.L Sabers (อางอิงจาก  โ กวิท   ประวาลพฤกษ , 2527: 276)  
 กระบวนการในการวิเคราะห 

1.  นาํขอสอบไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง ปกติที่เชื่อถือได จะใชกลุมตัวอยางประมาณ 100  

คนขึ้นไป 

   2. ตรวจใหคะแนนแตละขอแตละฉบับ (แตละคน) 

   3. รวมคะแนนของของขอสอบแตละฉบับ 

   4. เรียงคะแนนจากสงูสุดไปยังต่ําสุด 

   5. คัดเลือกเอากลุมที่ไดคะแนนสงูสุดเรยีงลงมา จํานวน รอยละ 25 ของจํานวนทัง้หมด เชน 

ผูเขาสอบ 100 คน คัดมาจาํนวน 25 คน เปนตน เรียกกลุมนี้วากลุมสงู 

   6. ในทาํนองเดียวกันคัดเลือก กลุมตํ่า มา รอยละ 25 เชนเดยีวกัน 

   7. นําขอมูลการตอบขอสอบไป Tally และนําไปคํานวณ คาดัชนีความยาก และคาดัชน ี

อํานาจจําแนก 

  การวิเคราะหรายขอมีจุดมุงหมายเพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีลักษณะสําคัญที่สงเสริมให

เครื่องมือวัดนั้นมีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดสูง  การวิเคราะหรายขอจึงเปนการตรวจสอบขั้นตน

เพื่อตัดสินคัดเลือกขอคําถามเปนรายขอ  ขอใดมีคุณภาพตามเกณฑ  คือมีความยากพอเหมาะ  และมี

อํานาจจําแนกสูงพอเหมาะ  ขอคําถามใดที่มีคุณภาพต่ํากวาเกณฑจะตองนําไปแกไขปรับปรุงจนกวา

จะไดคุณภาพตามเกณฑ  สําหรับเครื่องมือวัดความสามารถทางสติปญญาสามารถวิเคราะหไดทั้งคา

ความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก  สวนเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ  เจตคติและจิตพิสัยจะวิเคราะห

เฉพาะคาอํานาจจําแนกเทานั้น  

1.1 การวิเคราะหความยากงาย  (Difficulty) 

เครื่องมือวัดผลทางดานสติปญญาจําเปนตองคัดเลือกขอคําถามที่ดีมีความยากงาย

พอเหมาะ  คาความยากงายของขอคําถามหมายถึง  จํานวนรอยละหรือสัดสวนของผูที่เลือกตอบขอ
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นั้นถูก  ซึ่งจะใชสัญลักษณตัว  P  แทนคารอยละ  หรือ  p  แทนคาสัดสวน  ระดับความยากงายของขอ

คําถามจึงมีคาอยูระหวาง  0  ถึง  100%  หรือจาก 0.0  ถึง  1.0   

 เกณฑการแปลความหมายคาความยากงาย (ในรูปของสัดสวน) 

 

ตาราง 3 แสดงเกณฑการแปลความหมายคาความยากงาย (ในรูปของสัดสวน) 

 

คาความยากงาย (p) การแปลความหมาย 

.81 - 1.00 

.61 - .80 

.40 - .60 

.20 - .39 

งายมาก 

คอนขางงาย 

ยากงายพอเหมาะ 

คอนขางยาก 

.00 - .19 ยากมาก 

 

คา  p  ที่เหมาะสมตองมีคาตั้งแต  .20 – .80 

 

  คาดัชนีความยากของขอสอบแตละขอ หมายถึง ตัวเลขสัดสวนที่บงชี้ถึงความยากของ

ขอสอบแตละขอ โดยคิดเปรียบเทียบคาคะแนนที่ไดจริงของทั้ง 2 กลุมเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดที่

เปนไปได ของทั้งสองกลุม เชน ขอสอบขอที่ 1คะแนนเต็ม 5 คะแนน (คะแนนสูงสุด) และ คะแนนต่ําสุด

คือ 0 คะแนน ตัวเลขนี้ คือตัวเลขคะแนนสูงสุดและต่ําสุดที่เปนไปไดโอกาสเปนไปไดวา คะแนนต่ําสุด

อาจจะกําหนดไว ไมใช 0 ดังนั้น สูตรการคํานวณจะเปนดังนี้ 

 

ดัชนีความยาก( Index of Difficulty) = 
)XX)(N(

)X)(N()SS(
MinMaxT

MinTLH

−
−+  

 

             SH     หมายถึง   ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 

             SL     หมายถึง   ผลรวมของคะแนนกลุมตํ่า 

             XMax  หมายถึง   คะแนนสงูสุดที่เปนไปได (คะแนนเต็มของขอสอบขอนั้น ๆ) 

             XMin   หมายถึง   คะแนนต่ําสุดที่เปนไปได (คะแนนต่าํสุดของขอสอบขอนั้น ๆ) 

             NT     หมายถึง   จาํนวนนกัเรียนทัง้กลุมสงูกลุมตํ่า 

             NH    หมายถึง    จาํนวนนักเรียนในกลุมสูง 
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1.2 การวิเคราะหอํานาจจําแนก (Discrimination)  

เครื่องมือวัดทุกชนิดทั้งแบบทดสอบวัดทางสติปญญา  หรือเครื่องมือวัดอ่ืน ๆ ที่ไมได

วัดทางสติปญญา  จําเปนตองคัดเลือกขอคําถามที่ดีมีคาอํานาจจําแนกผูที่มีคุณลักษณะที่ตองการวัด

กับผูที่ไมมีคุณลักษณะที่ตองการวัดออกจากกันได  และเนื่องจากคาอํานาจจําแนกเปนสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคุณสมบัติที่ตองการวัดคะแนนการตอบขอคําถามรายขอ  ดังนั้นจึงใชสัญลักษณ   

r  แทนคาอํานาจจําแนก  และคาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง  0.0 ถึง +1.0  และ  0.0  ถึง -1.0   

 เกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจาํแนก 
 
ตาราง 4 แสดงเกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจาํแนก 

 

คาอํานาจจาํแนก (r) การแปลความหมาย 

.80  ข้ึนไป 

.40 - .79 

.30  -   .39 

.20  -  .29 

จําแนกไดสูงมาก 

จําแนกไดสูง 

จําแนกไดปานกลาง 

จําแนกไดบาง 

ต่ํากวา .19 จําแนกไมคอยได 

 

คา  r  ทีเ่หมาะสมตองมีคาตั้งแต  .20 – 1.00 

 

  สวนคาอํานาจจําแนกเปนลบจะมีลักษณะที่ตรงขามกับคาอํานาจจําแนกที่เปนบวก  

เนื่องจากคาอํานาจจําแนกเปนความสัมพันธระหวางการตอบถูกกับลักษณะของบุคคล  เชน

ความสามารถของบุคคลนั้น ดังนั้นในการคัดเลือกขอสอบไวใชควรคัดเลือกขอที่  r  มีคาสูง ๆ  

  คาดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบแตละขอ หมายถึง ตัวเลขที่บงชี้คุณภาพของขอสอบแตละ

ขอวา มีความสามารถจําแนกผูที่เขาสอบที่มีความรูความสามารถจริงหรือ ผานจุดประสงคอยางแทจริง 

และ ผูที่ยังไมมีความรูความสามารถ หรือไมผานจุดประสงค ออกจากกันไดหรือไมเพียงใด 

  คํานวณหาคาดัชนีอํานาจจําแนก จากสตูร 

 

Index of Discrimination = 
)XX)(N(

)SS(

MinMaxH

LH

−
−  
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       SH     หมายถงึ   ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 

       SL     หมายถงึ   ผลรวมของคะแนนกลุมตํ่า 

       XMax  หมายถงึ   คะแนนสูงสุดที่เปนไปได (คะแนนเต็มของขอสอบขอนั้น ๆ) 

       XMin   หมายถงึ   คะแนนต่ําสุดที่เปนไปได (คะแนนต่ําสุดของขอสอบขอนั้น ๆ) 

       NH    หมายถงึ   จาํนวนนกัเรียนในกลุมสูง 

 

    -1.00  ≤  r  ≤  + 1.00 

 

1.3  การวิเคราะหอํานาจจาํแนก (Discrimination) ของเครื่องมือวัดที่ไมใชสติปญญา 

การวิเคราะหอํานาจจําแนกของเครื่องมือวัดชนิดอื่นที่ไมไดวัดทางดานสติปญญา  

เชนเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นหรือเปนมาตรวัดเจตคติ  มาตรวัดบุคลิกภาพ  หรือแบบ

สังเกต  แตละขอคําถามจะใหคะแนนแบบหลายคา  (Polytomous)  เชนใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2  หรือ 

1  ดังนั้นการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกที่ไดจากคะแนนที่ทําการทดสอบจากกลุมตัวอยาง  สามารถหา

ไดหลายวิธี  ในที่จะไดนําเสนอดังนี้ 

1.3.1 หาคาอัตราสวนวิกฤติ t เปนรายขอ ตามวธิีการของ t-test ซึ่งมีสูตร ดังนี ้  

 

     t   =   

L

L
2

H

H
2

LH

n
S

n
S

XX

+

−  

 

  เมื่อ t แทน  คาที่ใชในการพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี

  HX  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมสูง 

  LX  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุมตํ่า 

  H
2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง 

  L
2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมตํ่า 

  n  แทน จํานวนคนในแตละกลุมซึ่งเทากนั 

 

1.3.2  ดัชนีสหสัมพันธเพียรสัน มีขอตกลงกันวา กรณีตัวเลือกเปนคะแนนแบบชวง

เทากันเชน 1,2,3 หรือ 1,2,3,4 หรือมากกวานั้น เมื่อผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนมากยอมได

คะแนนรวมมากดวย หรือผูตอบเลือกตอบตัวเลือกที่มีคะแนนนอย ยอมไดคะแนนรวมที่นอยดวย ถา

ลักษณะของคะแนน 2 ชุดนี้ ข้ึนลงตามกัน แสดงวาขอนั้นจําแนกได แตถาไมข้ึนลงตามกันหรือข้ึนลง
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กลับกันแสดงวาคาอํานาจจําแนกไมดี  คํานวณหาคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation) 
XY

r  ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

 

  
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
=

2222XY
YYNXXN

YXXYNr    

  
           

     เมื่อ 
XY

r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในทีน่ี้คือคาอํานาจจาํแนก 

          N   แทน    จํานวนคนในกลุม 

  X แทน คะแนนของขอคําถาม 

  Y แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทกุขอ 

   การทดสอบนัยสําคัญของคาอํานาจจําแนก สามารถตรวจสอบไดจากตารางคาวิกฤติของ r 

แบบเพียรสัน หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูปในคอมพิวเตอรเพื่อสะดวกในการคํานวณ  

   จากวิธีการหาคาอํานาจจําแนกที่กลาวมาขางตน พบวา สามารถคํานวณไดหลายวิธีทั้งราย

ขอและรวมทั้งฉบับ การเลือกใชวิธีใดจึงควรพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือและการให

คะแนน  
    การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดทั้งฉบับ 

   การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดทั้งฉบับ  คือ เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือวัดทั้งฉบับ  เพื่อหาคุณภาพประกอบไปดวย  หลักฐานแสดงความเที่ยงตรง  และหลักฐาน

แสดงความเชื่อมั่น  แสดงไดดังนี้ 
1.  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง  (Validity) 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2547: 178 – 195) กลาวไววา เนื่องจากหลักฐานความ

เที่ยงตรงของคาวัดจากเครื่องมือวัดเปนความสัมพันธ หรือความสอดคลองระหวางคาวัดของเครื่องมือ

วัดนั้น กับส่ิงที่ตองการวัดหรือตัวเกณฑ ดังนั้น การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง จึงเปนการหา

ความสัมพันธหรือความสอดคลองระหวางคาวัดของตัวแปรทั้งสอง วิธีการแสดงหลักฐานความ

เที่ยงตรงจึงขึ้นอยูกับชนิดของคาวัดที่ไดจากตัวแปรทั้งสอง ดังนี้ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษา ประเภทของความเที่ยงตรง(Validity)ตามแนวคิดของ Allen and Yen 

(1979. 95-114) ไดแบงประเภทของความเที่ยงตรงเปนดังนี้  

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยแบงเปน 1) ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 

(Face Validity) และ 2) ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล (Logical Validity)   
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ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion-Related Validity) โดยแบงเปน 1) ความ

เที่ยงตรงตามพยากรณ  (Predictive Validity)  และ 2 ) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)  

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  

1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  เปนการแสดง

หรือหาวาเครื่องมือวัดนั้น สามารถวัดไดตรงและครอบคลุมเนื้อหาวิชา การแสดงหลักฐานความ

เที่ยงตรงมากนอยเพียงใด โดยการเทียบกับตารางวิเคราะหหลักสูตร หรือตารางกําหนดขอสอบ (Test 

Blueprint) ซึ่งกําหนดตัวอยางหัวขอเนื้อหาสาระวิชาและพฤติกรรมจากเนื้อหาสาระวิชาทั้งหมด และ

ถือวาเปนตัวแทนที่ดีแลว ซึ่ง Lyman (1963) ก็ไดใหความหมายวา Content Validity มีชื่อเรียกอีก

มากมายเชน Logical Validity, Course Validity, Urricular Validity และ Textbook Validity ความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไมมีวิธีการสถิติ อยางไรก็ตามการตรวจสอบเนื้อหาจะตองมีรายละเอียด เราอาจจะ

ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละขอวาคลอบคลุมมวลความรูหรือทักษะที่

สําคัญในโปรแกรมการเรียนการสอนที่ใหหรือเปลา หรือเราอาจจะเริ่มตนกับขอบเขตของรายละเอียด

ในโปรแกรมการเรียนการสอนดูวาขอสอบนั้นคลอบคลุมจุดที่สําคัญตาง ๆ หรือไม  ซึ่งสามารถแบงได

เปน 

1) Face Validity  

                            วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity) ไดใหความหมายวา 

เปนวิธีที่ออนที่สุดที่จะพยายามแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง สมมติวามีแบบวัดความสามารถทาง

คณิตศาสตรอยู เมื่ออานขอคําถาม และ ตัดสินใจวา ขอนี้วัดความสามารถทางคณิตศาสตร หรือมี

แบบวัดเจตคติตออะไรก็ตามแลวสรุปวาขอนี้สามารถวัดเจตคติไดแนนอน วิธีเหลานี้เปน face validity 

เปนวิธีการที่มีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงที่ออนที่สุดเพราะวาเปนการตัดสินใจที่ข้ึนอยูกับบุคคล 

และบุคคลที่จะมาตัดสินวาขอคําถามวัดคุณลักษณะนั้น ๆ ควรจะเปนผูตัดสินที่มีความนาเชื่อถือ  

 2) Logical Validity  

                             ลวน และ อังคณา สายยศ (2543: 244) ไดกลาววา ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผล 

(Logical Validity) เปนความเที่ยงตรงที่ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวาขอสอบแตละขอนั้นวัดไดตรงตาม

ตารางวิเคราะหรายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม  

       โดยสรุปแลวการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content  Validity)  ของเครื่องมือ

วัด สามารถพิจารณาไดจากดัชนีความสอดคลองของระหวางผูประเมินโดยใช คา IOC ที่มีคา .5 ข้ึนไป 

แสดงวา เครื่องมือวัด มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  หรือเปนความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยคํานวณจาก

สูตร 
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โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2543: 245)   

 

    
N

R
IOC

∑
=  

 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองที่บงชีค้วามเที่ยงตรง 

  ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

1.2  ความเทีย่งตรงตามเกณฑสัมพนัธ (Criterion-Related Validity)  

 วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ  (Criterion-Related                    

Validity)   เปนการหาคาความสัมพันธของคาที่วัดไดจากเครื่องมือวัดที่ตองการกับคาที่วัดไดจาก

เกณฑ ซึ่งสามารถคํานวณไดหลายวิธีข้ึนอยูกับคาที่วัดได ซึ่งอาจใชสูตร Pearson Product Moment 

(เมื่อขอมูลเปนคะแนนทั้ง 2 ชุด) หรือ Spearman Rank Order (เมื่อขอมูลเปนการจัดอันดับ) ซึ่งแยก

ตามเกณฑเปนการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent  Validity)  และการแสดง

หลักฐานความเที่ยงตรงตามพยากรณ (Predictive  Validity)   

1.3  ความเทีย่งตรงเชงิโครงสราง (Construct Validity) 

                         วิธีการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  (Construct  Validity)  เปนการ

แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงวาเครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดขอบเขตความหมาย หรือคุณลักษณะ

ประจําตามโครงสรางทางทฤษฎีที่สมมติข้ึนนั้นไดเพียงใด การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง

โครงสรางสามารถทําไดหลายวิธีการ ดังนี้ 

 1)  วิธีพิจารณาเทียบกับโครงสรางที่กําหนด  เครื่องมือวัดผลการเรียนที่เขียน

ขอสอบวัดตามตารางลักษณะเฉพาะ หรือตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถแสดงหลักฐานความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางไดโดยใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะห 

2)  วิธีเปรียบเทียบจากกลุมที่ตางกัน  การศึกษาวาเครื่องมือวัดโครงสรางของสิ่งที่

จะวัดไดโดยใชกลุมตัวอยางที่ตางกันสองกลุมที่รูแจงชัดวา กลุมหนึ่งมีคุณลักษณะในสิ่งที่ตองการวัด 

สวนอีกกลุมหนึ่งไมมีคุณลักษณะในสิ่งนั้น แลวเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากทั้งสองกลุม  แลวใช        

t - test ทดสอบ  ก็สามารถสรุปวา เครื่องมือนั้นมีหลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสูง   
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3)  วิธีเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน คาสหสัมพันธของ

เครื่องมือวัด กับเครื่องมือมาตรฐานที่วัดคุณลักษณะเดียวกันสามารถบงชี้ หลักฐานความเที่ยงตรง

ตามโครงสรางได  

4)  วิธีการวิเคราะหหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethods) การแสดง

หลักฐานความเที่ยงตรงตามโครงสรางตางจากการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเกณฑที่ตองใช

หลักฐานตาง ๆ มากกวา โดยอาศัยสมมติฐานที่วา ถาเครื่องมือวัดกับเกณฑมีลักษณะรวมกันจะมีคา

สหสัมพันธกันสูง และถาเครื่องมือวัดกับเกณฑมีลักษณะตางกันจะมีคาสหสัมพันธกันต่ํา นํามา

วิเคราะหพรอมกัน ซึ่งแคมเบลและฟสค (Cambell and Fiske) ไดพัฒนาแนวคิดนี้ใหเหมาะสมเรียกวา 

การวิเคราะหหลายลักษณะ หลายวิธีการ โดยใชวิธีการเทียบความเที่ยงตรงรวม (Convergent 

Validity) กับความเที่ยงตรงแยก (Divergent Validity) ซึ่งความเที่ยงตรงรวมควรมีคาสูงกวา และความ

เที่ยงตรงแยกควรมีคาต่ํากวา แตคาความเที่ยงของเครื่องมือวัดแตละวิธีควรมีคาสูงสุด 

5)  วิธีการหาคาความสอดคลองภายในเครื่องมือวัด การแสดงหลักฐานความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางดังกลาวไปแลว จะอาศัยสหสัมพันธระหวางเครื่องมือวัดกับเกณฑภายนอกที่

ยอมรับ สําหรับวิธีนี้จะอาศัยความสอดคลองภายในเครื่องมือวัด โดยไมใชเกณฑภายนอก ซึ่งสามารถ

พิจารณาจากดัชนีตาง ๆ ดังนี้ 

5.1)  พิจารณาจากดัชนีอํานาจจําแนกรายขอเพราะขอสอบที่มีคาอํานาจ

จําแนกสูง เปนขอสอบที่วัดในทิศทางเดียวกันกับสวนรวม ถือวามีหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

ภายในสูง 

5.2)  พิจารณาจากระดับความสัมพันธระหวางคะแนนสวนยอยภายใน

เครื่องมือวัดกบัคะแนน 

5.3)  พิจารณาจากคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดที ่ หาดวยสูตรความ

สอดคลองภายใน เชน สูตร KR-20 หรือสูตร แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s Coeficient–Alpha) 

ดังนัน้ เครื่องมอืวัดใดมีคาความเชื่อม่ันสูง ก็สามารถสรุปวา มีหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

ภายในสงูได 

 6)  วิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  การแสดงหลักฐานความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่ตรงประเด็นมากที่สุดคือ วิเคราะหองคประกอบ เพราะวิธีการทางสถิติที่

สามารถตรวจชี้ ลักษณะประจําทางจิตวิทยา เนื่องจากตัวแปรตาง ๆ เมื่อนํามาหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ จะพบวา มีตัวแปรบางคูมีความสัมพันธกันสูงหรือบางทีก็พบวามีกลุมตัวแปรบางกลุมมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกันสูง นั่นแสดงวาตัวแปรเหลานั้นวัดบางสิ่งบางอยางที่เปนองคประกอบ

รวมกัน การวิเคราะหองคประกอบ เปนการจัดสมรรถภาพ หรือคุณลักษณะตาง ๆ ทางจิตวิทยาที่วัดได
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ใหเปนหมวดหมูตามโครงสราง ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบแรกกอนหมุนแกน จะเปนคาที่แสดง

หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางได 

     การวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่มีหลักการเชิงวิชาการ มีวิธีการวิเคราะหซับซอน เปนวิธีการที่

มีอํานาจสูง และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยทางสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรจนไดรับการ

ยกยองวาเปนวิธีการที่เยี่ยมยอดทางการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งปวง คือ การวิเคราะหองคประกอบ 

(Kerlinger. 1973: 659; อางอิงจาก เพ็ญนภา กุลนภาดล. 2547: 62) ซึ่งการวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor Analysis) เปนชื่อทั่วไปที่ใชเรียกวิธีการวิเคราะหขอมูลที่มีวิธีการ และเปาหมายการวิเคราะห

ตางกัน คือ การวิเคราะหสวนประกอบ การวิเคราะหองคประกอบรวม การวิเคราะหองคประกอบเชิง

สํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน วิธีการวิเคราะหองคประกอบเหลานี้ไมวาวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตางก็เปนวิธีการที่มีประโยชนตอนักวิจัยทั้งสิ้น 

       นงลักษณ วิรัชชัย (2542: 122) กลาวถึง การวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีการอธิบาย

ขอมูลใหงายขึ้นดวยการลดจํานวนตัวแปร (Variable Reduction) โดยการพยายามหาโครงสรางตัว

ประกอบจํานวนนอย ๆ ที่จะแทนตัวแปรจํานวนมาก ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก การวิจัยทางสังคมศาสตร และ

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรนั้น เรามุงเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนลักษณะภายในที่ไมสามารถสังเกตได

โดยตรงหรืออาจเรียกวาตัวแปรแฝง และตองศึกษาคุณลักษณะดังกลาวนั้นจากพฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคล โดยการวัดหรือการสังเกตพฤติกรรมเหลานั้น แทนคุณลักษณะที่ตองการศึกษา 

ในทางปฏิบัตินักวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลไดเปนตัวแปรสังเกตไดหลายตัว และใชการวิเคราะห

องคประกอบมาวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดองคประกอบอันเปนคุณลักษณะที่ผูวิจัยตองการศึกษา  

กลาวไดวา วิธีการวิเคราะหองคประกอบเปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ที่ชวยใหนักวิจัยสราง

องคประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัวแปรโดยรวมกลุมตัวแปรที่เกี่ยวของสัมพันธกันเปนองคประกอบ

เดียวกัน และแตละองคประกอบ คือ ตัวแปรแฝงอันเปนคุณลักษณะที่ผูวิจัยตองการศึกษา 

       โดย  การวเิคราะหองคประกอบมีวัตถปุระสงค  2  ประการ  คือ 

      1)  เพื่อสํารวจระบุ หรือศึกษาวา องคประกอบรวมที่สามารถอธิบายความสัมพันธรวมกัน

ระหวางตัวแปรตาง ๆ โดยที่จํานวนองคประกอบรวมที่หาได จะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรซึ่งเปน

การลดจํานวนตัวแปรลง และไดองคประกอบหลัก ๆ เรียกวา การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis Model) การวิเคราะหในลักษณะนี้ทําใหงายตอการทําความเขาใจ

ลักษณะของขอมูล และสะดวกในการแปลความหมาย 

       2)  เพื่อตองการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผน โครงสรางขององคประกอบวา

องคประกอบแตละตัว ประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตรา

ความสัมพันธกับองคประกอบมากนอยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไวหรือไม หรือสรุปไดวา เพื่อ
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ตองการทดสอบวาองคประกอบอยางนี้ ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีที่มีอยูหรือไม โมเดลนี้เรียกวา 

Confirmatory Factor Analysis Model 

      เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เปนการวิเคราะหองคประกอบที่มีการปรับปรุง

จุดออนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจไดเกือบทั้งหมด โดยขอตกลงเบื้องตนของการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันมีความสมเหตุสมผลตรงตามความเปนจริงมากกวาการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ นักวิจัยตองมีทฤษฎีสนับสนุนในการกําหนดเงื่อนไขบังคับ ซึ่งใชในการ

วิเคราะหหาคาน้ําหนักองคประกอบ และเมื่อไดผลการวิเคราะหแลวยังมีการตรวจสอบความกลมกลืน

ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษอีกดวย รวมทั้งยังมีการตรวจสอบโครงสรางของโมเดลวามีความ

แตกตางกันระหวางกลุมตัวอยางหลาย ๆ กลุมหรือไม (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 122) 

     วัตถุประสงคของการใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัม ี3 ประการ (นงลกัษณ  

วิรัชชัย. 2542: 122)  คือ 

     1)  นกัวิจยัใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบนี้   เพื่อตรวจสอบทฤษฎทีี่ใชเปนพืน้ฐานใน

การวิเคราะหองคประกอบ 

     2)  ใชเพื่อสํารวจและระบุองคประกอบ 

     3)  ใชเปนเครื่องมือในการสรางตัวแปรใหม แตเทคนิคนี้สามารถใชวเิคราะหขอมูลโดยมีขอ

ตก ลงเบื้องตน นอยกวาเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ เชน สวนที่เปนความคลาด 

เคลื่อนอาจสัมพันธกันได 

    การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ใชสถิติวิเคราะหเชิงพหุตัวแปร 

(Multivariate Statistic Analysis) โดยใชโปรแกรม SPSS for Window version 15 และโปรแกรม 

LISREL 8.54  ทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐาน และความสอดคลองของโมเดลการวิจัยตาม

สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ 6 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห

องคประกอบ การทดสอบสมมติฐาน การประเมินโมเดลการวัด การประเมินโมเดลโครงสราง การปรับ

โมเดล และการวิเคราะหคาอิทธิพล ซึ่งมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

    1. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อเปนการระบุเงื่อนไขพอเพียงของการ

ระบุไดพอดี  นงลักษณ วิรัชชัย (2542: 150) กลาววา ในปจจุบันนิยมใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) แทนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis : EFA) เพราะ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจมีขอตกลงเบื้องตนที่เขมงวดและ

ไมตรงกับความจริง เชน ตัวแปรวัดไดทุกตัวเปนผลมาจากองคประกอบรวมทุกตัว ความคลาดเคลื่อน

ของตัวแปรตองไมสัมพันธกัน และองคประกอบใหมที่เกิดขึ้นแปลความหมายไดยาก เพราะบางครั้ง

องคประกอบใหมเกิดจากการสุมตัวแปรที่ไมนาจะมีองคประกอบรวมกัน ซึ่งแชทฟลด และคอลลินส 
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(นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 150; อางอิงจาก Chatfield; & Collins. 1980: 89) กลาววา ถาเปนไปได 

นักวิจัยไมควรใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเลย ดังนั้น การวิเคราะหปจจัยสําหรับงานวิจัยใน

คร้ังนี้ จะใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดวยโปรแกรม LISREL 8.54 กอนที่จะนําขอมูล

ทั้งหมดไปทดสอบสมมติฐาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ. 2547: 94) 

 1) สรางโมเดลองคประกอบตามแนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ ระหวางตัวแปรแฝงและ

ตัวแปรวัดได 

 2) การเตรียมขอมูล ซึ่งไดแก การวิเคราะหเมทริกซสหสมัพันธหรือเมทริกซความแปรปรวนรวม  

 3)  วิเคราะหองคประกอบดวย โปรแกรม LISREL 8.54 หลังจากนั้นผลการวิเคราะหที่ตอง

พิจารณาเปนอันดับแรก คือ ดัชนีวัดความกลมกลืนระหวางโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ 

(Goodness of Fit Statistics) ซึ่งที่นิยมใชเปนเกณฑในการพิจารณา ไดแก (1) คา 2χ  ควรไมมี

นัยสําคัญ(2) คา 2χ  / df ไมควรเกิน 2  (3) คา RMSEA (Root Mean Square Error  of 

Approximate) ต่ํากวา .05 (4) Largest Standardize Residual ไมเกิน 2 และ (5) Q-Plot มีความชัน

มากกวาเสนในแนวทแยง 

 4)  ปรับโมเดล โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหเร่ือง Automatic Model  Modification 

  2. การทดสอบสมมติฐานขอ 1 ถึงสมมติฐานขอ 4 ใชการวิเคราะหแบบโมเดลสมการ

โครงสราง (Structural Equation Modeling)  

  3. การประเมินโมเดลการวัด ดังที่ สุภมาส อังศุโชติ (2547: 111 – 112 ) กลาววา โมเดลการ

วัด (Measurement Model) เปนโมเดลที่ใชวัดองคประกอบ ดังนั้น ในการแปลผลการวิเคราะหควรจะ

พิจารณาวาตัวแปรวัดองคประกอบไดมากนอยเพียงใด การพิจารณาดังกลาวทําได 2 ลักษณะ  คือ 

การพิจารณาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

 1)  ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของตัวแปรหรือตัวบงชี้ที่ใชวัดตัวแปรแฝงใน

โมเดล โดยพิจารณาจากความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ในเมทริกซ LX 

หรือ LY คาน้ําหนักองคประกอบควรมีคาสูง และมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-value มากกวา 96.1  ) 

นอกจากนี้สามารถเปรียบเทียบความสําคัญของตัวแปรวาตัวแปรใดใชวัดตัวแปรแฝงไดดีที่สุด โดยการ

เปรียบเทียบคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Standardized Loading) ตัวแปรใดที่มีความสําคัญ

มากๆ จะมีน้ํามันองคประกอบมาตรฐานสูงๆ 

 2)  ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงเสนคงวาของการวัด หรือระดับที่ตัวแปรปราศจาก

ความคลาดเคลื่อน การพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรพิจารณาที่ผลการวิเคราะหในสวนของ 

Square Multiple Correlation เปนสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายไดโดยตัวแปรแฝงซึ่งมี

คาเทากับคาการรวม (Communality) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ซึ่งสามารถพิจารณา
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ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability : CR) และคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัด

ได (Average Variance Extracted : AVE) โดยใชสูตร ดังนี้ 

 

  CR  หรือ  cρ  = [ ]∑∑
∑

θ+λ
λ

)()(
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2

2

 

 

โดยที ่  λ   คือ น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

θ   คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

∑   คือ ผลรวม 

 

คาความเชื่อมัน่ของตัวแปรแฝงควรมีคามากกวา 0.60 
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คาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได ควรมีคามากกวา 0.50 

 

4. การประเมินโมเดลโครงสราง ดังที่ สังวรณ งัดกระโทก (2547: 28) กลาววา โมเดล

โครงสรางในโมเดลสมการโครงสราง แสดงความสัมพันธของตัวแปรในรูปสมการถดถอยระหวางตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตาม ส่ิงที่ตองประเมินประกอบดวย 

1) ทิศทางของสัมประสิทธิก์ารถดถอย ควรมีทิศทางสอดคลองกับทฤษฎี 

2) สัมประสิทธิ์การถดถอยควรมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

3) ควรมีคาสมัประสิทธิก์ารทํานาย (R2) มากกวา 0.50 

 5. การปรับโมเดล (Model Modification) สังวรณ งัดกระโทก (2547: 28) กลาววา การปรับ

โมเดลจะใชเมื่อโมเดลการวิจัยยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ การปรับโมเดลจึงมีวัตถุประสงค

เพื่อจะใหมีการประมาณคาพารามิเตอรข้ึนใหม โดยคาดหวังวาจะทําให ∑ ∑ θ= )( มีคาใกลเคียงกัน

มากขึ้น จนกวาโมเดลที่วิเคราะหใหมจะสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ในการปรับโมเดลจะพิจารณา

จากคา MI (Modification Index) ในผลการวิเคราะหที่ไดจากโปรแกรม LISREL เพราะคา MI จะแสดง

ใหทราบอยางคราวๆ วาหากมีการเพิ่มพารามิเตอรในโมเดลและวิเคราะหใหม คา 2χ  จะลดลงเทากับ

คา MI ทั้งนี้ ควรเลือกปรับโมเดลที่มีคา MI มากที่สุด แตผูวิจัยตองมีเหตุผลในการปรับและสามารถ

อธิบายไดวาทําไมจึงตองปรับพารามิเตอรนั้น โดยคา MI ที่มากกวา 3.84 ถือวามาก (สังวรณ งัดกระ
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โทก. 2547: 29; อางอิงจาก Diamantopoulos; & Siguaw. 2000) แตอยางไรก็ตาม ในการปรับโมเดล

หากพิจารณาคา MI เพียงอยางเดียวอาจทําใหเกิดความผิดพลาดได เพราะจากการศึกษาพบวา คา 

MI มักจะไมคนหาโมเดลที่ถูกตองได(สุภมาส อังศุโชติ. 2547: 28 - 29; อางอิงจาก Hox; & Bechger. 

2000) โดยมีหลักการปรับโมเดลดังนี้ 

1)  ตองมีเหตุผลเชิงทฤษฎีและสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงปรับโมเดลได 

2)  ปรับทีละ 1 พารามิเตอรแลวตองวิเคราะหใหมอีกครั้ง 

3)  พิจารณารวมกับคา EPC (Expected Parameter Change) ซึ่งเปนคาที่บอกขนาดและ

ทิศทางของพารามิเตอรที่กําลังจะปรับ พารามิเตอรที่ควรปรับควรมีคา EPC สูง และมีคา MI สูง 

นอกจากนี้ยังมีดัชนีที่สามารถใชพิจารณาในการปรับโมเดลได คือ การพิจารณาจากเมทริกซความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มากกวา 2.58 

เปนพารามิเตอรควรพิจาณาเพิ่มพารามิเตอรนั้นแลววิเคราะหใหมอีกครั้ง แตถามีคานอยกวา - 2.58 

ควรพิจารณาตัดพารามิเตอรนั้นแลววิเคราะหใหมอีกครั้ง 

 
2. การประมาณคาความเชื่อมั่น (Reliability)   

                  ความเชื่อมั่น (Reliability)  หมายถึง  ความคงที่ในการวัด  กลาวคือไมวาจะวัดกี่คร้ัง   

ก็ตามจะไดผลคงที่เสมอ  ดังนั้น  ความเชื่อมั่น  จึงหมายถึงระดับความสอดคลองของผลการวัดหรือ

คําตอบของนักเรียนที่ไดจาก  1)  การตอบคําถามเดียวกันสองครั้ง  2)  การตอบคําถามที่คลายคลึงกัน

สองคําถามในเวลาเดียวกัน  หรือในชวงเวลาที่ตางกัน  หรือ  3)  การตรวจใหคะแนนคําตอบเดียวกัน

ของผูตรวจสองคนหรือมากกวาสองคน  โดยสรุปแลวความเชื่อมั่นจึงหมายถึงผลของการวัดหรือ

คะแนน  ซึ่งไมไดหมายถึงตัวเครื่องมือวัดโดยตรง 

       บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2521: 269) กลาววา  ความเชื่อมัน่เปนความคงทีแ่นนอน

ของคะแนนในการวัดทกุครั้งจากนักเรียนกลุมเดียวกนั  หรือหมายความวา  เมื่อใชเครื่องมือวัดนัน้ครั้ง

ใดก็จะไดคะแนนหรือลําดับคงที ่  

       ประเดน็สาํคัญของความเชื่อมั่นคือผลของการวัดตองมีคาคงเดิม  เมื่อทําการวดัซ้ําใน

คุณลักษณะเดิม  และในเงือ่นไขเดิม  แตตางเวลากนั   

       การตัดสินคาความเชื่อมั่นที่เปนมาตรฐานนั้นยังไมมีเกณฑกําหนดแนนอน  เพราะวาคา

ความเชื่อมั่นขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ หลายประการ  เชน  1)  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชสอบเพื่อ

หาคาความเชื่อมั่น  ถาขนาดกลุมตัวอยางใหญข้ึนคาความเชื่อมั่นตองมีคามากขึ้น  2)  วัตุประสงคของ

การใชเครื่องมือวัด  ถาเปนขอสอบที่ครูสรางเพื่อใชในหองเรียน  คาความเชื่อมั่น  0.50  อาจถือวามี

ความเชื่อมั่นสูง  แตถาเปนเครื่องมือวัดที่เปนมาตรฐานและไมมีอิทธิพลทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่
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ผิดปกติแลวในทางทฤษฎีตองการคาความเชื่อมั่น  0.70  ข้ึนไป  จึงถือวามีความเชื่อมั่นสูง  (บุญเชิด 

ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 202) 

       แตอยางไรก็ตามถาเปนขอสอบที่ครูสรางเอง  เพื่อใชในหองเรียนอาจจะอนุโลมใหใช

เกณฑของ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (Garrett, P.176 & P.29 อางถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 

2547: 151-243)  ซึ่งมีเกณฑดังนี้ 

       คาความเชื่อมั่นมีคาต้ังแต  00.±   ถึง  20.±  ถือวามีความเชื่อมั่นต่ํามากหรือไมมีเลย 

       คาความเชื่อมั่นมีคาตั้งแต  20.±   ถึง  40.±  ถือวามีความเชื่อมั่นต่ํา 

       คาความเชื่อมั่นมีคาตั้งแต  40.±   ถึง  70.±  ถือวามีความเชื่อมั่นปานกลาง 

       คาความเชื่อมั่นมีคาตั้งแต  70.±   ถึง  00.1± ถือวามีความเชื่อมั่นสูง 

       ในที่นี่ไดแบงประเภทของความเชื่อมัน่ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 182-

265; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 151-243) ดังนี ้

 2.1  แบบวัดซ้ํา  (Test – Retest  Method) 

 2.2  แบบคูขนาน  (Parallel  Froms) 

            2.3  การหาความเชื่อมั่นเชงิความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)  

2.3.1 วิธีแบงครึ่ง (Split-Half Method)  

2.3.2 วิธีของคูเดอร - ริชารดสัน Kuder-Richardson  

2.3.3 วิธีการหาดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)  

      2.1 การหาความเชื่อมั่นดวยวิธีสอบซ้ํา (Test-Retest Method) ดําเนินการโดยนํา

แบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 2 คร้ัง โดยใหมีระยะหางระหวางครั้งแรกกับคร้ังที่ 2 

ยาวนานพอที่จะทําใหกลุมตัวอยางลืมขอคําถามที่ไดมีประสบการณจากครั้งแรก คือประมาณ 1-2 

สัปดาห  แลวนําผลจากครั้งแรกและครั้งหลังมาวิเคราะหเพื่อหาคาความคงที่ โดยสูตรสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงาย  (Pearson-Product Moment Correlation) ถาสัมประสิทธิสหสัมพันธ หรือ r มี

คามากหรือใกล 1.00 หมายความวา มีความคงที่สูงหรือมีความเชื่อมั่นสูง แสดงวาถาไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลงระหวางการทดสอบครั้งแรกและการทดสอบครั้งหลัง บุคคลที่ไดคาคะแนนเทาใดในครั้ง

แรกมีแนวโนม ที่จะไดคะแนนในการทดสอบครั้งหลังไมตางไปจากคะแนนการทดสอบครั้งแรก เกณฑ

การยอมรับมักถือวาควรมีคาความเชื่อมั่นไมนอยกวา .85   

            Popham (1981: 128) ใหความเห็นวา ระยะเวลาพอเหมาะสําหรับการหาคาความ

เชื่อมั่นชนิดแบบสอบซ้ํานี้ คือ ประมาณ 2-3 อาทิตย หรืออยางนอย 1 เดือน โดยคิดวาเปนระยะเวลาที่

ผูเขาสอบลืมขอคําถามที่ถามในครั้งแรกแลว และผูเขาสอบจะเกิดพัฒนาการดานตางๆ เพิ่มข้ึนจาก

เดิมไมมากนัก 
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        2.2  แบบคูขนาน  (Parallel  Froms) 

                          การหาคาความเชื่อมั่นแบบคูขนานนี้เปนการหาคาสัมประสิทธิ์ของความสมมูลกัน

ระหวางแบบทดสอบสองฟอรมที่สรางขึ้นมาใหมีความคูขนานกัน  แตในทางปฏิบัติจะไมสามารถสราง

แบบ ทดสอบสองฟอรมใหคูขนานกันอยางแทจริง  สวนมากแบบทดสอบที่สรางขึ้นจะมีความคูขนาน

แบบคะแนนจริงสมมูลเทานั้น  การหาคาความเชื่อมั่นแบบคูขนานตองนําเครื่องมือวัดสองฉบับที่มี

คะแนนจริงสมมูลกัน  ไปทดสอบกับผูสอบกลุมเดียวกันแลวหาความสัมพันธของคะแนนสองชุด  คา

สหสัมพันธที่ไดจะบงบอกถึงการวัดความเปนคูขนานของเครื่องมือวัด 

               ดังนั้นคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดที่หาดวยวิธีนี้  ไมสามารถบงบอกถึงความคง

ตัวของการตอบคําถามของผูสอบ  แตจะบงบอกวาเครื่องมือวัดมีขอคําถามที่เปนตัวแทนของสิ่งที่จะวัด

ไดพอเพียงหรือไม  วิธีการที่จะใหขอคําถามเปนตัวแทนที่แทจริงจะตองสรางเครื่องมือในวิชาเดียวกัน

สองฟอรม  วัดเนื้อหาเดียวกัน  มีระดับความยากงายเทากัน  มีอํานาจจําแนกเหมือนกัน  แลวนํา

คะแนนผลการสอบจากเครื่องมือวัดสองฟอรมมาหาคาสหสัมพันธ  ถาผลที่ไดมีความสัมพันธกันสูงก็

หมายความวาเครื่องมือวัดสองฟอรมวัดเนื้อหาเดียวกันจริง  การหาคาความเชื่อมั่นแบบวัดคูขนาน 

คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ของคะแนนแตละฉบับของนักเรียนแตละคน  โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

         2.3 การหาความเชื่อมัน่เชิงความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)  

   เปนวิธทีี่ใชการวัดครั้งเดียวและมีวิธีประมาณคาความเชื่อมั่นไดหลายวิธ ีคือ 

         2.3.1 วิธีแบงครึ่ง (Split-Half Method) วิธีนี้ใชแบบวัดเพียงฉบับเดียวทําการวัด

คร้ังเดียว แตแบงตรวจเปนสองสวนที่เทาเทียมกัน เชน แบงเปนชุดขอคูกับขอค่ี หรือแบงครึ่งแรกกับคร่ึง

หลังทั้งนี้ตองวางแผนสรางใหสองสวนคูขนานกันกอน วิธีวิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยหาคา

สัมประสิทธิ์สัมพันธอยางงายระหวางคะแนนทั้งสองครึ่งกอน 

                    หาคาความเชื่อมั่นครึ่งฉบับจากแบบทดสอบที่แบงครึ่งเปนสองสวนดวยสูตร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เปน 
hh
r และ

ปรับเปนสูตรความเชื่อมั่นครึ่งฉบับดังนี้ 

                     นําคาความเชือ่มั่นครึ่งฉบับมาปรับขยายใหเปนคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด

ทั้งฉบับ  โดยใชสูตรปรับขยายของสเปยรแมน - บราวน    Spearman – Brown  ดังนี ้

    
hh

hh
tt r1

r2
r

+
=       

 เมื่อ ttr  แทน คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืวัดทั้งฉบับ 

  hhr   แทน คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืวัดครึ่งฉบับ 
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         2.3.2 วิธีของคูเดอร - ริชารดสัน Kuder-Richardson เปนวิธีที่นิยมใช เพราะทํา

การวัดเพียงครั้งเดียว  และมีขอตกลงเบื้องตนคือ  เครื่องมือนั้นจะตองวัดลักษณะเดียวรวมกัน  และ

การใหคะแนนเปนแบบ  dichotomous  คือการที่ตอบถูกให  1  ตอบผิดให  0  คะแนน  แลวนําคะแนน

มาวิเคราะหโดยใชสูตรของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – Richardson) ซึ่งมี 2 สูตรคือ  KR – 20 และ 

KR – 21   ดังนี้  

          1)  สูตร  KR – 20  ใชสําหรับคํานวณคาความเชื่อมั่นของเครือ่งมือวัดที่

ใหคะแนนแบบสองคาเปน 0 หรือ  1  มีสูตรดังนี้ 

 

  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑−

−
= 2

x
tt S

pq
1

1k

k
r   

    

 เมื่อ    ttr  แทน คาประมาณความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากสูตร KR – 20 

                      k    แทน จํานวนขอสอบ 

                      p   แทน สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ 

                      q แทน สัดสวนของผูตอบผิด  ซึ่งเทากับ 1 – p  

                   2
xS  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเครื่องมอืวัด 

 

           2)  สูตร  KR – 21 เปนสูตรที่ปรับมาจากสูตร  KR – 20  โดยมีสมมติวา

ขอสอบแตละขอมีความยากเทากนั  มีสูตรดังนี ้
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 เมื่อ    ttr  แทน คาประมาณความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากสูตร KR – 21 

                      k    แทน จํานวนขอสอบ 

           X  แทน คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ  

           2
xS  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเครื่องมือวัด 
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             ขอแตกตางระหวางสูตร KR–20 และ สูตร  KR–21คือการหาความเชื่อมั่นของสูตร  

KR–21  มีขอสมมติเพิ่มวา  ขอคําถามแตละขอตองมีความยากเทากัน  ดังนั้นไมตองหาคาความยาก

รายขอ  ทําใหการคิดคํานวณงายขึ้น  และหาไดรวดเร็ว  เพราะเพียงแตคํานวณคาเฉลี่ย  ( X )  ของ

กลุม  และคาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับซ่ึงเปนคาสถิติของเครื่องมือวัด  ที่ตองคํานวณไว

กอนแลว  ทําใหคาความเชื่อมั่นที่คํานวณดวยสูตร KR – 21  ไดคาประมาณที่ตํ่ากวาความเปนจริง

เสมอ  ดังนั้นผลการคํานวณจากสูตร  KR – 21  จะไดคานอยกวาที่คํานวณจากสูตร  KR – 20  เสมอ 

 2.3.3 วิธีการหาดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach) วิธีนี้เปนการหาความเชื่อม่ันแบบ ความสอดคลองภายในเหมือนกับวิธีของ Kuder-

Richardson แตจะใชไดกับเครื่องมือที่เปนแบบอัตนัยหรือมาตราสวนประมาณคา ซึ่งไมไดมีการให

คะแนนแบบ 0 , 1 มีสูตรในการคํานวณดังนี้  
 

สูตร  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑−

−
=α 2

x

2
i

S
S1

1k
k       

      

เมื่อ α  แทน คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื 

k แทน จํานวนขอของเครื่องมือ 
2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
2
xS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 

            กลาวโดยสรุปแลวการตรวจสอบคุณภาพในทฤษฎีมาตรฐานเดิม (CTT) หมายถึง การ

นําเครื่องมือวิจัยมาตรวจสอบวามีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยหรือไม 

โดยจะตองเหมาะสมกับลักษณะของตัวแปร และ ประชากร ประกอบไปดวย  การวิเคราะหคุณภาพ

เครื่องมือวัดรายขอ  คือ เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแตละขอ  เพื่อหาคุณภาพมีอยู  

2  ประการ คือ ระดับความยากงาย (Difficulty ) และอํานาจการจําแนก (Discrimination)  การ

วิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดทั้งฉบับ  คือ เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทั้งฉบับ  

เพื่อหาคุณภาพประกอบไปดวย  หลักฐานแสดงความเที่ยงตรง  และหลักฐานแสดงความเชื่อมั่น  
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3. ความสอดคลองระหวางผูประเมิน 
                   การประเมินโดยผูประเมินนี้ ผูประเมินสามารถทําประเมิน ลงความเห็น ตัดสินผลใน

รูปแบบของคณะผูประเมิน ซึ่งมีจํานวนเทากับ 2 คน หรือมากกวา 2 คนก็ได ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหมี

ความลําเอียง (Biased) อันอาจเกิดขึ้นไดหากทําการประเมินโดยคนเดียว ในการวัดประเมินโดยคณะผู

ประเมินนี้ จะมีกระบวนการวัดความสอดคลองระหวางผูประเมินเกิดข้ึนผลที่ไดจากกระบวนการนี้ คือ 

คา หรือ ตัวเลข จํานวนหนึ่ง เรียกวา คาความสอดคลองของผูประเมิน และคานี้ สามารถนําไปใชหรือ

อธิบายถึงระดับความสัมพันธระหวางผูประเมินดวยกันวามีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด 

เรียกวาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน (Rater agreement index) ความเชื่อมั่นภายในของผู

ประเมิน  (Intraclass reliability) ความเชื่อมั่นของผูประเมินระหวางผูประเมิน (Inter-rater reliability) 

ดังนั้น หากมีงานการประเมินโดยผูประเมินแลวมีการหาคาความสอดคลองของผูประเมิน และมี

รายงานคาความสอดคลองของผูประเมินใหทราบ ทําใหการประเมินในงานนั้นสามารถจะรับรู เขาใจ

ความหมาย และสามารถบอกถึงระดับความสอดคลองของผูประเมินในงานประเมิน ไดอยางตรงกัน

ยิ่งข้ึน  การหาคาดัชนีความสอดคลองของผูประเมินไดมีนักวิชาการนําเสนอออกมาหลายสูตร  ในที่นี้

ขอนําเสนอ 2  สูตร  ดังนี ้

3.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางผูประเมนิของ เบอรร่ี  สตอกค  และคณะ (Burry- 

Stock  and other : Rater  Agreement  Indexes,  RAI) 

ดัชนีความสอดคลองระหวางผูประเมินของเบอรร่ี  สตอกค  และคณะ  สามารถที่

จะคํานวณจากขอมูลการจัดอันดับพฤติกรรมที่มีจุด  หรือที่เปนอันตรภาคชั้น  โดยดัชนีนี้จะมีขอบเขต

จากคาสูงสุดคือ  1  จนถึงคาต่ําสุด  คือ  0  ซึ่งคาที่เขาใกล  1  หมายถึงมีความสอดคลองระหวางผู

ประเมินมาก  ทั้งนี้  เบอรร่ี  สตอกค และคณะ  ไดจําแนกประเด็นยอย ๆ เปน  6  ประเด็น  (Burry-

Stock,  J.A.  and other.  1996)  ดังนี้ 

1)  RAI  สําหรับขอคําถามเดียว: กรณีที่มีพฤติกรรมบงชี้เพียงหนึ่งตัว  นักเรียน

คนเดียว  และมีผูประเมิน  2  คน 

                     ในการจัดอันดับ  คือ  R1  และ  R2  ที่ไดจากผูประเมิน  2  คน  โดยจัดอันดับใน

พฤติกรรมเดียวกัน  ในชวงระยะที่มี  I  จุด  หรือที่เปนอันตรภาคชั้นมีสูตรในการคํานวณ  ดังนี ้

    
1I
RR

1RAI 21

−
−

−=  

                      ถาการจัดอันดบัของทั้งสองคนเหมือนกัน  คา  RAI  จะมคีาเปน  1  แตถาใน

การจัดอันดับนั้นไมเหมือนกันเลย  (กลาวคือ  แตละคนใหคะแนนทีป่ลายสุดของชวงระยะคะแนน) คา  

RAI  จะมีคาเปน 0 
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   2)  RAI  สําหรับเครื่องมือทั้งฉบับ:  กรณีที่ม ีk พฤตกิรรม  นักเรียนคนเดียว  

และมีผูประเมนิ  2  คน 

                       กําหนดให  R1k  และ  R2k  เปนการจัดอันดับจากพฤติกรรมที่  k  จากผูประเมิน  

2  คน 
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                         แสดงใหเห็นวา  RAI  สําหรับพฤติกรรม  k  เปนคาเฉลีย่ของแตละ  RAI  ที่

เปนพฤติกรรมเดี่ยว  นัน่คือ    
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                        RAI  มีขอบเขตจาก  0  ถึง  1  ถาเปน  1  แสดงวาผูประเมิน  2  คน  มี

ความเห็นสอดคลองกันในทกุพฤติกรรม  เชน  กรณีการประกวดนกัพดูดีเดน  โดยมคีณะกรรมการ  

2  คน  ใหคะแนนดงันี ้

    3)  RAI  สําหรับเครื่องมอืทั้งฉบับ :  กรณีประเมิน  K  พฤติกรรม  นักเรียน   

N  คน  และมผูีประเมินจาํนวน  2  คน   

                        สําหรับการจัดอันดับที่ไดจากผูประเมนิ  2  คน  จัดอันดับนักเรียน  N  คน  ใน  

K  พฤติกรรม  ในชวงระยะของ  I  จุด  หรอืที่เปนอนัตรภาคชั้น  กําหนดให  kn1R   และ  kn2R   เปน

การจัดอันดับสําหรับพฤติกรรม  k  และนกัเรียนคนที ่ n  มีสูตรในการคํานวณ  ดังนี ้
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4)  RAI  สําหรับขอคําถามเดียว :  มีนกัเรยีนคนเดียว  แตมีผูประเมินหลายคน 

                    สําหรับอันดับ  (หรือคะแนน)  R1,  R2,  R3,  …,  RM  ซึ่งไดจากผูประเมิน  M  

คน  จัดอนัดับในพฤตกิรรมเดียวกนั  ในชวงระยะของ  I  จุด  หรือที่เปนอันตรภาคชั้น  เมื่อกาํหนดให  

R   เปนคาเฉลีย่ จาก   ผูประเมนิ  M  คน   จะไดดังนี้ 
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5)  RAI  สําหรับนักเรียน 1  คน  ประเมิน  K  พฤติกรรม  โดยมีผูประเมนิ  M  คน 

 เมื่อให  mkR   แทน  การจัดอันดบั  ของผูประเมินคนที่  m  ในพฤติกรรมที่  k  และให  kR เปน

คาเฉลี่ยของการจัดอันดับในพฤติกรรมที่  k  จะไดดังนี ้ ∑
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6)  RAI  ของเครื่องมือทั้งฉบับ :  กรณีที่มนีักเรียน  N  คน  ประเมนิ  K  

พฤติกรรม  โดยมีผูประเมนิ  M  คน 

                    กําหนดให  mnkR   เปนการจัดอันดับของผูประเมินคนที ่ m พฤติกรรมที่  k  และ

นักเรียนที ่ n  และ  knR   เปนคาเฉลี่ยจากการประเมินของผูประเมิน  M  คน  จะได 
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3.2  สูตร κ  โคเฮนผูนาํเสนอ ในป ค.ศ. 1960 (Cohen. 1960) 

สูตร κ นี้ โคเฮนเปนผูนําเสนอ ในป ค.ศ. 1960 (Cohen. 1960) ผูประเมิน

มากกวา 2 คน ทําการประเมินคุณลักษณะแบบมากกวา  2  ประเภท โดยมีวิธีการและหลักการดังนี้ 

สมมติวาจะประเมินคน (People) วาอยูในประเภทใดหรือช้ันใด (C) โดยการประเมินรวมกันโดยผู

ประเมินจํานวน K คน และถาพิจารณาในแตละประเภทหรือช้ันที่ผูประเมินทําการประเมินเหมือนๆ กัน

แลว ก็จะไดวา เวกเตอร  yij = (yij1 , yij2 ,...,yijc ) แทนคะแนนที่ใหกับผูถูกประเมินคนที่ i (ith) โดยผู

ประเมินคนที่ j (jth) (i = 1, 2, …,n, j = 1, 2,…,k)  ฉะนั้นจะกําหนดให 

                      Yijm เทากับ 1 ถา คนทีถู่กประเมินคนที ่i ถกูประเมินโดยผูประเมินคนที ่j ใหเปน

ประเภทหรือชัน้ที ่m เมื่อ m = 1, 2, …,c และ 

                      Yijm เทากับ 0 ในกรณีอ่ืน ๆ จะไดวา 

 

         ∑
=

c

1m
ijmy  =  1     สําหรับทุก ๆ (i,j) 

 

                     ให yim เทากับ จํานวนของผูประเมินที่ใหคนทีถู่กประเมนิคนที ่ith อยูในประเภท

หรือชั้น ที ่mth ดังนัน้ 

                     จากการประเมินแบบหลายประเภท (Multiple categories) ภายใตการศึกษา

ของโคเฮนไดเสนอสูตรในการคํานวณ ไววา 
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                       ในทีน่ี้คา po  คือ คาสัดสวนของสิ่งที่สังเกตได จะมีคาเทากบั 

 

จํานวนคูทั้งหมดที่อยูในประเภทที่ผูประเมินเห็นตรงกัน 

        จํานวนคูที่เปนไปไดทัง้หมดของการประเมิน 
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                 และคาเฉลี่ยของความนาจะเปนของความคาดหวังที่เกิดโดยบังเอิญของคูที่ผู

ประเมินทําการประเมิน ก็คือ 
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                 จากการเสนอของ แลนดิส และกอช (Landis; & Koch. 1977: 957-967) ไดเสนอ

การแปลความหมายของคาดัชนี 

 

ตาราง 5 การแปลความหมายของคาดัชนคีวามสอดคลอง 

 

Value -1.00-0.00 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1.00 
Strength of 
Agreement 

Poor Slight Fair Moderate Substantial Almost 
Perfect 

ระดับของ 
ความ 

สอดคลอง 

ไมมี 
 

นอย พอใช ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 

 
    กลาวโดยสรุป เครื่องมือที่จะใชในการวัดประเมินตองมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องความเที่ยงตรง 

(Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเปนปรนัย (Objective) อํานาจจําแนก (Discrimination) 

ความยากงาย (Difficulty) เคร่ืองมือที่มีความสําคัญในการใชหาคาความสอดคลองของผูประเมินนั้น

คือ “สูตร” ตามการคิดและหลักการวัดประเมินแนวใหมที่ไดใหความสําคัญกับการวัดประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic assessment) การวัดประเมินทางตรง (Direct  assessment) และการวัด

ประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 16 - 19) ซึ่งการ

วัดประเมินดังกลาวผูประเมินจะเขามามีสวนเกี่ยวของอยูอยางมากการเลือกใชเคร่ืองมือ คือ “สูตร” จะ

เขามามีสวนเกี่ยวของและมีความสําคัญขึ้นมากดวยเชนกัน เนื่องจากหากเลือกใชสูตรที่ดีในการหาคา

ความสอดคลอง คาที่ไดจากการคิดคํานวณจะสะทอนสภาพความเปนจริงของงานการประเมินไดอยาง

สมเหตุสมผล มีความถูกตองชัดเจนมีประโยชนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวาสามารถ

จําแนกออกไดเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู และการประเมิน

สมรรถนะดานทักษะของครู  รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือการประเมินครู แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 
  งานวิจัยในประเทศ 

   นิราศ จันทรจิตร (2533) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสําหรับครู

ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสําหรับครูประถมศึกษามี

วิธีดําเนินการวิจัยแบงไดเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกเปนการพัฒนารางรูปแบบตามการประเมิน

การสอน ข้ึนตอนที่สองเปนการทดลองใชรูปแบบการประเมินการสอน ซึ่งประกอบดวยการรางรูปแบบ

การประเมินการสอนไปใชแลวนํามาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองใชอีกครั้งเพื่อปรับปรุง แกไขเปน

คร้ังที่สอง รูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นใชแนวคิดการประเมินตามแบบจําลองของ ส.ศ.ก. มี

กิจกรรม 5 ข้ันตอน คือ (1) ข้ันนํา (2) ชั้นเตรียมการ (3) ข้ันประเมิน (4) ข้ันสรุปผล และ (5) ชั้น

ปรับปรุงและประเมินทบทวนซ้ํา โดยรายละเอียดของกิจกรรมประกอบดวย การเสนอแนะความคิดดาน

การประเมินแกบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงเรียน การเสริมสรางความรูสึกที่ดีตอการประเมิน การ

เตรียมการดานบุคลากรเพื่อการประเมิน การนําเครื่องมือประเมินไปใช การสรุปผลการประเมิน การนํา

ผลการประเมินไปใชปรับปรุงการสอนของครู และการประเมินทบทวนซ้ํา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ

การประเมินการสอนที่พัฒนาขึ้น เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพทั้งในดานความเหมาะสม ความชัดเจนและ

ความเปนไปได 

   ไชยยันต  ถาวระวรณ (2544)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอนในกรมอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  กําหนดรูปแบบ  กระบวน  และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในกรมอาชีวศึกษา  2)  เพื่อสรางเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติงานของครูผูสอน  และ3)  เพื่อจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน  ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวาการประเมินการปฏิบัติการสอนของครูทําใหไดองคประกอบดังนี้  1)  รูปแบบ  

กระบวนการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน  มีความยุติธรรมและเหมาะสมที่จะ

นําไปใชประเมินผล  2)  เกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน  ที่มีความเหมาะสมที่จะ

นําไปใชประเมินผล  และ 3)  คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน  ที่มีความเหมาะสมที่จะ

นําไปใชประเมินผล 
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    ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม (2547) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัด

กระบวนการเรียนรูของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู ของครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จังหวัดพิษณุโลก 2 แหง จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชใน

การประเมินรูปแบบการประเมินไดแก แบบประเมินงานประเมินตามรูปแบบการประเมินการจัด

กระบวนการเรียนรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัย

พบวา (1) รูปแบบการประเมินการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวยโครงสรางที่สัมพันธกัน 4 องคประกอบ คือ (ก) 

เปาหมายของการประเมิน (ข) ส่ิงที่มุงประเมิน (ค) วิธีการประเมิน (ง) วิธีการตัดสิน กระบวนการ

ประเมินเปนไปเพื่อสนองเปาหมายของการประเมิน คือ การตัดสินคุณคาของการจัดกระบวนการเรียนรู 

และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ส่ิงที่มุงประเมินไดแก การจัดกระบวนการเรียนรูของ

ครู ซึ่งมีองคประกอบ 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดานแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวา

ผูเรียนสําคัญที่สุด และองคประกอบดานวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด สวน

วิธีการประเมินนั้นกําหนดใหผูประเมินแตละคนประเมินการจัดกระบวนการเรียนรูของตนเอง ผลของ

ผูอ่ืน โดยใชแบบสอบถามแนวคิดของการจัดกระบวนการเรียนรูของครูและแบบประมาณคาจากการ

สังเกตการณจัดกระบวนการเรียนรูของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการประเมิน และวิธีการตัดสินการจัดกระบวนการเรียนรูนั้น ใช

การเปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณที่แสดงคุณลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรูของครู กับเกณฑ

สัมบูรณซึ่งเปนคาคะแนนจุดตัดสินคุณลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรูของครูที่กําหนดไวโดย

ผูเชี่ยวชาญ และรายงานผลการประเมินกลับไปยังผูรับการประเมินแตละคน ตลอดจนรายงานสรุป

ภาพรวมของผลการประเมินตอผูบริหารโรงเรียน (2) ผลการประเมินรูปแบบการประเมิน โดยการ

ประเมินงานประเมินพบวารูปแบบการประเมินการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นนี้ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับไดตามเกณฑ

คุณภาพงานประเมิน 3 เกณฑ คือ ภาพของคําถามการประเมิน คุณภาพของวิธีการประเมิน และ

คุณภาพของผลการประเมิน 

    สุรศักดิ์  หอมออน (2546)  ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบประสิทธิภาพการสอน

ของครูคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครพนม  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ  การวิเคราะหองคประกอบประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตรในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครพนม  พบวา  ตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันมากที่สุด

คือ  การใชภาษาในการสื่อสารของครูกับการใหแรงเสริมแกนักเรียน  เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนก็
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ใหผลเชนนี้  ผลการวิจัยบงชี้วา  ครูคณิตศาสตรสามารถนําองคประกอบตาง ๆ ของประสิทธิภาพการ

สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครพนม  ซึ่งในแตละองคประกอบจะมี

ตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนั้น ๆ ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขตนเองตามสภาพความ

พรอมและขนาดโรงเรียน 

  วรรณดา  ต้ังศุภกิจกําธร (2544)  ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูตามการรับรูและความ

คาดหวังของครู  นักเรียนและผูปกครองที่โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกมัธยม  โดยมีวัตถุประสงค

และการศึกษาดังนี้  (1)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ความคาดหวังกับการรับรูของนักเรียน

ที่มีตอสมรรถนะของครู  พบวามีความแตกตางกันทุกดาน คือดานการสอน  ดานวิชาการ  ดานการ

ปกครองนักเรียน  ดานบุคลิกภาพ  และดานทัศนคติตอวิชาชีพครู  (2)  ความคาดหวังของผูปกครองที่

มีตอสมรรถนะของครูกับการรับรูสมรรถนะตนเองของครู   พบวามีความแตกตางในดานการสอน  ดาน

วิชาการ  ดานการปกครองนักเรียนและดานบุคลิกภาพ  (3)  ความคาดหวังของนักเรียนที่มีตอ

สมรรถนะของครูกับการรับรูสมรรถนะตนเองของครู  พบวามีความแตกตางกันในดานการปกครอง

นักเรียน  ดานบุคลิกภาพและดานทัศนคติตอวิชาชีพครู  และ (4)  การรับรูของนักเรียนที่มีตอสมรรถนะ

ของครูกับการรับรูสมรรถนะตนเองของครู  พบวามีความแตกตางในดานการสอน  ดานวิชาการ   

ดานการปกครองนักเรียน  ดานบุคลิกภาพ  และดานทัศนคติตอวิชาชีพครู 

   มณฑาทิพย  สุรินทรอาภรณ (2549) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของอาจารยพยาบาลใน

วิทยาลัย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดย มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับสมรรถนะของอาจารย

พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และสํารวจกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ

และปจจัยเอื้อ-อุปสรรคที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารยกลุมนี้   ผลการวิจัย แสดงให

เห็นวา คาคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของประชากรที่ศึกษาโดยรวมและรายดาน คือ  ดานการสอน ดาน

การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ดานการวิจัย ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม และดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับมาก  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่ถูกระบุจํานวนมากที่สุดมี

ดังนี้ ดานการสอน ไดแกการไดรับโอกาสศึกษาตอ ดานการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลไดแก การ

สนับสนุนการคนควาดวยตนเองในเรื่องการใหความรู ดานการวิจัยไดแก การจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย  ดานการบริการทางวิชาการแกสังคมไดแก การเปนผูจัดโครงการสนับสนุน

การใหความรูแกชุมชนและสังคม  และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดแก การมีสวนรวมในชมรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภายในหนวยงาน ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะ

ของอาจารยพยาบาล ไดแก การมีประสบการณเหมาะสมที่ตามเกณฑที่จะไดรับการพัฒนา นโยบาย

และแผนของหนวยงานดานการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว การมีเครื่องคอมพิวเตอร 

และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย และการมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยเพียงพอใน
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หนวยงานสวนปจจัยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะไดแก วัยวุฒิอยูในชวงที่ไมเหมาะสม  

นโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ไมชัดเจน การมีเครื่องคอมพิวเตอรและ ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ลาสมัยและ

ไมสะดวกตอการใช  และความไมเพียงพอของคาตอบแทนที่ไดรับ 

  ประมา ศาสตระรุจิ (2550)  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกณฑสมรรถนะในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ   ผูบริหารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเกณฑสมรรถนะ  และเพื่อสรางคูมือ ตลอดจนเพื่อศึกษาความ

เปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะและคูมือไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารศูนย

เทคโนโลยี ทางการศึกษา  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลการสราง

คูมือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูบริหารศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบดวย  1) วัตถุประสงคในการใชคูมือ  2) 

คุณลักษณะที่ใชในการประเมิน  3) เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน  4) ข้ันตอนและกระบวนการในการ

ประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนตางๆ  ในการประเมิน  5) บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ประเมิน  6)  การใหขอมูลปอนกลับ 7) ชวงเวลาและความถี่ในการประเมิน  และผลการตรวจสอบ

ความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช พบวา คูมือการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะ โดยภาพรวม

ทั้งหมดมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก และจาก 8 สมรรถนะ พบวา สมรรถนะที่มี

ความสําคัญที่สุดในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ จริยธรรม 

รองลงมาคือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

   เพียงใจ  จงนอก (2547) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานครู

คณิตศาสตร  ของครูผูสอนคณิตศาสตรในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานครูคณิตศาสตร   ของครูผูสอน

คณิตศาสตรในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  ผลการศึกษาพบวาตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารหรือครูวิชาการครูคณิตศาสตรอยูในระดับมากทุกดานทั้งดานความรู  ดานการแสดงออก  และ

ดานความสามารถ  สวนนักเรียนมีความคิดเห็นวาครูมีการแสดงออกและดานความสามารถอยูใน

ระดับมาก  และคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานของครูที่สอนในชวงชั้นที่ 1 – 2  ไมแตกตางกับครูที่

สอนในชวงชั้นที่ 3 – 4  และครูที่มีประสบการณในการสอนแตกตางกันมีคุณลักษณะแตกตางกัน 

   เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ (2546)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  สรางและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาล  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  เพื่อศึกษาความเปนไป

ไดในการนําเครื่องมือไปใชในการประเมิน  และเพื่อสรางคูมือประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัย

ไดสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยผานกระบวนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่น   
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คาอํานาจจําแนก  และการวิเคราะหองคประกอบ  พบวาเครื่องมือทั้งหมดมี  6  องคประกอบคือ  

องคประกอบที่  1  ความสามารถทั่วไป   องคประกอบที่  2 เปนความสามารถดานการสอน  

องคประกอบที่ 3  เปนความสามารถดานวิชาการ  องคประกอบที่  4  เปนความสามารถดานการ

บริการนักศึกษา  องคประกอบที่  5  เปนความสามารถดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา  และ

องคประกอบที่ 6  เปนความเปนครู 

  จิราภรณ  มีสงา (2551)  ไดศึกษาเรื่องการสรางแบบวัดบทบาทของครูคณิตศาสตรในการ

จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหา

คุณภาพของแบบวัดบทบาทของครูคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ยึดผูเรียนเปน

สําคัญ  และศึกษาบทบาทของครูคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ยึดผูเรียนเปน

สําคัญ  โดยผลการวิจัยสามารถแสดงหลักฐานคุณภาพของแบบวัดไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  

0.236 ถึง 0.791  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัดขั้นตาง ๆ เปน 0.842, 0.811, 0.925, 

0.832  และ  0.825  และทั้งฉบับเปน  0.859  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01  คาความเชื่อมั่นของแบบ

วัดขั้นตาง ๆ เปน  0.814, 0.824, 0.883, 0.918  และ 0.901  และทั้งฉบับเปน 0.967 

 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  เมดเลยและคณะ (Medley DM; Coker H; Coker JG; Lorentz JL; Soar RS; and 

Spaulding RL.1981) ไดศึกษาเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของครูจากการสังเกตตัวชี้วัดเชิง

สมรรถนะซึ่งนิยามโดยครูที่สอนในชั้นเรียน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวของกับการวัดของชุดตัวชี้วัด

สมรรถนะของครู  ซึ่งนิยามมาจากตัวครูเอง  เปนการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  คําถามที่จะคนหา

คําตอบนั้นจึงเปนปจจัยสําคัญสําหรับหาผลสรุปในการสังเกต  ซึ่งสามารถพัฒนาการวัดและตัวชี้วัด

เหลานี้ได  การวัดและตัวชี้วัดนี้จะมีความนาเชื่อถือคือไมมีอคติในการสังเกตจะมีวิธีการที่หลากหลาย  

ในที่นี้จะทํา 4 อยางคือ  เครื่องมือที่ไดรวบรวมขอมูลมาจาก  100  ชั้นเรียน  ในโรงเรียนที่อยูในระบบ  

มีคําถามทั้ง 42 ประเด็น  ที่ไดถูกพัฒนาขึ้น  และตัวชี้วัดอ่ืน ๆ อีก 26  โดยใหครูเปนผูที่ใหคะแนน  และ

วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากแตละประเด็น  เพื่อประเมินคาความเชื่อมั่นและประมาณ

คาคลาดเคลื่อนของการวัด  อันเนื่องมาจากการขาดความคงเสนคงวาภายใน  และความไมมั่นคงคือมี

ความเห็นไมสอดคลองกันของผูสังเกต  การรวมกันในทุกประเด็นสามารถสรางผลลัพธที่มั่นคงและคง

เสนคงวาในการวัดตัวชี้วัดทั้งหมดของสมรรถนะ 

  เอินและคณะ (Hearn; et al. 1997)  ไดศึกษาเรื่องการกําหนดความสามารถเฉพาะของ

วิชาชีพในออสเตรเลีย ที่มีตอกรอบงาน  เพื่อการพัฒนาวิชาชีพวา  ความสามารถของวิชาชีพไดมาจาก

การเปนเจาของกลุมคุณลักษณะที่เหมาะสม  เชน  ความรู (Knowledge) ความสามารถ (Ability) 
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ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้  จะเปนพื้นฐานรวมกันของสมรรถนะ 

(Competency) ดังนั้น  ความสามารถทางวิชาชีพ คือ  คุณลักษณะรวมกัน ที่เปนพื้นฐานใหเกิด

ความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  ผลการวิจัย  พบวา   ในการศึกษากลุมตัวอยาง 7 วิชาชีพ  

ไดแก  นักบัญชี  วิศวกร  นักบริหารทรัพยากรมนุษย  นักการตลาดนักสังคมสงเคราะห  ครู  และ

สถาปนิก  ในทุกสายอาชีพมีปจจัย  ดานความสามารถรวมกัน  คือ  การแกปญหา  การเขาไปมีสวน

รวมในวิชาชีพ  กรอบความคิดของการอางอิง  ความสามารถทางอารมณ  ความรูเกี่ยวกับองคกร  การ

ทํางานเชิงรุก และการมุงมั่นเกี่ยวกับลูกคา 

  ทิมส (TIMSS. 1999)  คือการศึกษา  TIMSS 1999  Video  Study ไดมีการจัดทําขึ้นโดย  

National  for  Education  Statistics  และ  Office  of  Education  Research  และ  Improvement  

of  US ซึ่งเปน สาขาทางดานการศึกษาและ  มูลนิธิดานวิทยาศาสตรนานาชาติ  ถูกสรางขึ้นภายใตการ

สนับสนุนของ  International  Association  for  Evaluation  of  Education  Achievement  (IEA)  

ไดศึกษาขามเช้ือชาติของนักเรียนเกรด 8  ในการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  การศึกษานี้

เกี่ยวของกับการบันทึกเทปโทรทัศนและการวิเคราะหการฝกปฏิบัติการสอนมากกวา 1,000  ชั้นเรียน  

จํานวน  7  ประเทศ  มีเปาหมายคือ  1)  เพื่อสํารวจการปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรในชั้นเรียน  2)  เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการสอนของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศ

ที่ประสบความสําเร็จ  3)  เพื่อคนหาแนวคิดใหมเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  4)  

พัฒนาวิธีการวิจัยการสอนรูปแบบใหมและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาครูเชี่ยวชาญ  การออกแบบ

งานวิจัย  โดยดําเนินการเลือกโรงเรียนประมาณ  100  โรงในแตละประเทศ  และไดบันทึกเทปโทรทัศน

ในรายวิชาคณิตศาสตร จํานวน  1  บทเรียนและ  วิทยาศาสตร  จํานวน  1  บทเรียน  ในแตละโรงเรียน  

ซึ่งเห็นดวยกับการเขารวมกับ  7  ประเทศที่มีสวนรวมในรายวิชาคณิตศาสตร  ในการศึกษาวีดีโอ  

TIMSS  1999  คือ  Australia, the Czech Republic, Hong Kong SAR, Japan , the Netherlands, 

Switzerland, and the United States  ประเทศที่เขารวมมีอยู 5 ประเทศ  ในรายวิชาวิทยาศาสตร  

การบันทึกเทปนั้นจะกระจายไปทั่วประเทศในเกรด 8  ดังเชนบทเรียนที่นําเสนอวิชาคณิตศาสตรและ

การสอนวิทยาศาสตรในแตละประเทศ  แบบสอบถามครู  แผนเอกสาร  และหนังสือที่ใชในบทเรียน  

เปนสวนที่เพิ่มเติมในการบันทึกเทป  ในการศึกษาครั้งนี้อภิปรายใน 6 มิติ  ที่เปนกรอบการปฏิบัติการ

สอนวิชาคณิตศาสตรในชั้นเรียนและเปนความสนใจในทุกประเทศและทุกบทเรียน  ไดแก  1)  

จุดประสงค  2)  งานประจําในชั้นเรียน  3)  การทํางานแบบมีสวนรวม  4)  เนื้อหา  5)  การพูดคุยกันใน

ชั้นเรียน  6)  ประเพณีนิยมในชั้นเรียน  ทั้ง  6  มิติ  ไดใชสรางสมมติฐานเปนโมเดลซึ่งเปนการรวม

ตัวแทนในแบบอยางของบทเรียนคณิตศาสตร 
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   ผลที่ไดจากการศึกษา  TIMSS 1999  Video  Study  ในรายวิชาคณิตศาสตรทุกประเทศที่

เขามามีสวนรวมใน  TIMSS  ไดแบงบางลักษณะทั่ว ๆ ไปของการสอนคณิตศาสตรเกรด 8 ในบาง

ลักษณะนี้ประกอบดวย 

1) ทุกประเทศที่สอนวิชาคณิตศาสตรชั้นปที ่8 ไดสอนการแกปญหา  อยางนอยที่สุดก ็ 80%   

ของเวลาเรียนทั้งหมด  โดยเฉลี่ยแลวใสใจที่จะแกปญหาคณิตศาสตร 

2) บทเรียนวิชาคณิตศาสตร  ในเกรด 8  ทัง้ 7 ประเทศ  ที่ไดรวบรวมขึ้นนัน้มีการสอน 

เหมือนกนัในทุกชัน้เรียน  มบีางบางครั้งสอนเฉพาะบางชั้นเรียน  สวนการทาํงานของนกัเรียนในเวลาที่

นักเรียนทาํงานสวนตัวนั้นสวนใหญจะทํางานเปนคูหรือเปนกลุม 

3) โดยเฉลี่ยแลวบทเรียนทัง้หมดในทุกประเทศประกอบไปดวยการวิพากษวิจารณเนื้อหา   

และบางครั้งกม็ีความสนใจในเนื้อหาใหม 

4) อยางนอยที่สุด  90%  ของบทเรียนในทุกประเทศใชหนงัสือหรือเอกสารประกอบการ 

เรียน 

5) ครูในทุกประเทศพูดมากกวานักเรียนดวยอัตราสวน  8 : 1  คํา   

ขณะที่ก็มีผลการศึกษาบางลกัษณะจากป  1999  ในการสอนคณิตศาสตรของนักเรยีน เกรด 8   

  ระหวาง 7 ประเทศ  ที่แสดงใหเห็นวาระหวางความสัมพันธของประเทศที่ไดผลสัมฤทธิ์สูง    

ความแตกตางในการแบงแยกประกอบดวย  ความยาวของเวลาในการแนะนําเนื้อหาใหม  การ

เชื่อมโยงภายในของปญหาคณิตศาสตร  และการนําเสนอประเด็นที่ครอบคลุมและวิธีการที่ซับซอน

ของปญหาคณิตศาสตรและการปฏิบัติในเรื่องความสนใจในชั้นเรียนของการทํางานนักเรียนแตละคน  

รวมไปถึงการทําการบานที่ไดรับมอบหมาย 

   โดเฮอรต้ีและคณะ (Doherty RW; Hilberg RS; Epaloose G; and Tharp RG. 2002)  ได

ศึกษาวิจัยเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติที่มีโครงสรางตอเนื่องกัน โดยการพัฒนาและการตรวจสอบ

คุณภาพของการวัดประสิทธิภาพดานการสอน  ซึ่งงานวิจัยไดนําเสนอการพัฒนาและตรวจสอบ

คุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SPC)  โดยใชการวัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของครูในดาน

มาตรฐานประสิทธิภาพดานการสอน  ผูวิจัยไดสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนเครื่องมือ

สําหรับการวิจัยบนความสัมพันธระหวางการใชมาตรฐานกับครูและประสิทธิภาพดานการสอน  และ

เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาครูใหเปนมืออาชีพและเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาดานการศึกษา 

โดยมีเปาหมายของการวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือเชิงปริมาณ  ซึ่งเปนส่ิงที่สามารถปฏิบัติได  ใหคะแนนได

งาย  สามารถแปลความหมายได และมาตรฐานนี้ไดถูกอธิบายไวใน  3  ดานคือ  1)  ความสอดคลอง

ระหวางผูประเมิน (Inter  Rater  Reliability)  2)  ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)  

และ  3)  ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion  Related  Validity)   
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   เอ็ดเวิดและคณะ (Edward W; Steven G; Denis W; and Jay. 2007)  การศึกษาครั้งนี้เปน

การศึกษาที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการประเมิน  สําหรับการริเร่ิมการประเมินในชั้น

เรียนเพื่อใหเปนมาตรฐาน  ซึ่งไดออกแบบเพื่อใชกับครูวามีวิธีการอยางไรที่จะทําใหเปนมาตรฐานใน

แนวเดียวกันในการประเมินในชั้นเรียนดวยการเรียนรูที่เปนมาตรฐานของ  Illinois  หลักสูตรของ

โปรแกรมที่ไดรับในการนํามาใชจากการทํางานของ  Stiggins  ซึ่งครูมีสวนรวมในโปรแกรมสําหรับ

การศึกษา  1  ป  และนักศึกษาไดตอบสนองกับ  Teacher Assessment  Efficacy  Scale (TAES)  

การวิเคราะหขอมูลในที่นี้ไดถูกรวบรวมกอนการฝกฝนในการประชุมสัมมนา  ซึ่งครูเขาไปมีสวนรวม  

กลุมตัวอยางที่ใชเปน  ครูจากรัฐตาง ๆ จํานวน  642  คน  ประมาณ  57%  เปนครูโรงเรียนมัธยม  

23%  เปน  middle  school  และ  17%  เปนโรงเรียนระดับประถม  (ประมาณ  3%  ไมไดตอบหรือ

รายงานการสอนมากกวา  1 ระดับ) คาเฉลี่ยของจํานวนปที่เปนประสบการณการสอนเปน 12.08 อยู

ในชวง 0 ถึง 20  ป  และครูไดที่มีการทดสอบกอนและหลังจํานวน  543  คน  จุดประสงคในการ

ประเมินในครั้งนี้  เพื่อสรางการประเมินใหเปนมาตรฐาน  ซึ่งครูและนักเรียนสามารถสรางการเรียนรู  

และการประเมินใหไปสูเปาหมาย  ซึ่งถูกปรับใหเปนมาตรฐานในการทดสอบที่เปนระบบ  อุปสรรคที่

สําคัญในการเขาไปสนับสนุนครูในความพยายามที่จะสรางใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการประเมินใน

ชั้นเรียน  เปนการสรางสรรคความรูสึกของความเชื่อมั่นของครู  ขณะที่ครูไดเรียนรูทักษะความชํานาญ

ที่ตรงประเด็น  ดังนั้นสวนประกอบที่สําคัญของโปรแกรมพัฒนาความเปนมืออาชีพที่ออกแบบเพื่อ

สนับสนุนทักษะในตัวครู  ซึ่งก็เปนเครื่องมือที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน  สําหรับการวางแผนพัฒนา

กิจกรรมสําหรับครู  การศึกษานี้เปนการสรุปการตรวจสอบความเที่ยวตรงในการศึกษาคะแนนจากการ

ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู  การวิเคราะหนั้นเปนการแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนใน  6  มิติ  

ที่อยูรอบ ๆ ขอคําถาม  ที่ไดพัฒนาขึ้น  คะแนนของสเกลยอย ๆ อธิบายความเชื่อมั่นไดอยางเพียงพอ  

และคะแนนที่เพิ่มข้ึนก็เปนการยืนยันวิธีการวิธีหนึ่งที่คาดหมายไดวาครูที่เขารวมในการประเมิน  ใน

การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเปนมืออาชีพเพื่อเพิ่มความชํานาญในการสรางมาตรฐานของ

เกณฑการประเมินในชั้นเรียน 

  ชาเรลและคณะ (Charel; et al. 1990)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือการแสดงพฤติกรรมการสอนของครูเวอจีลีโอ (Virgilio)  การศึกษานั้นเปนการพัฒนารหัสให

เปนรหัสอยางงาย ๆ  งานวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใชในการประเมินความมีประสิทธิภาพของครูในการสอน

ในชั้นเรียน  และรูปแบบของสเกลที่พัฒนาขึ้นเปนแบบลิเคิรท (Likert) มีขอคําถามทั้งหมด  35  ขอ   

วัดทั้งหมด 3  ดาน  ไดแก (1)  การจัดการชั้นเรียน  (2)  การสอน  และ (3)  บรรยากาศในชั้นเรียน  ผล

ของการศึกษาจะไดชี้ใหเห็นพฤติกรรมการสอนของครูเวอจีลีโอ (Virgilio) (VTBI) เปนเครื่องมือที่เชื่อถือ

ได  และถูกตอง  ซึ่งสามารถบริหารจัดการไดอยางมีความเชื่อมั่นทั้งการศึกษากอนประถมศึกษา  และ



 

 

121

ระดับประถมศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือในที่นี้ประกอบไปดวยขอคําถามที่ไดตอนแรก  80  ขอ  และ

ไดมีการกลั่นกรองระกวางการทดลองและทอสอบจนสุดทายเหลือ  35  ขอ  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ของ VTBI  นั้นแสดงใหเห็นโดยการประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ  การประมาณคาความคงเสนคงวา

ภายใน (สัมประสิทธิแอลฟา; α )  ทั้งฉบับเปน  .96  และคาประมาณในแตละดานเปนดังนี้   

การจัดการชั้นเรียนเปน  .88  การสอนเปน  .96  และบรรยากาศในหองเรียนเปน .85  ความสัมพันธ

ระหวาง  VTBI  กับการวัดเวลาในการทําภาระงานเปน r = .64, p < .0001  แสดงใหเห็นคาความ

เที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent  Validity)  ในโครงสรางเชิงทฤษฎีของ  VTBI  นั้นจะแบงไดเปน   

5  องคประกอบ คือ  การจัดการชั้นเรียน  1  องคประกอบ  การสอน 2  องคประกอบ และบรรยากาศ

ในชั้นเรียน  2  องคประกอบ 

  นิโคล (Nicole. 2008) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความรูครู

คณิตศาสตร ในรูปแบบของการจัดการการขอมูลจากการสํารวจขอมูลซ่ึงเปนวิธีการประเมินวีดีโอ

พื้นฐาน  เพื่อเปนการวัดความรูในการสอนคณิตศาสตร  โดยเปนการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ  ไดคา

ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของการประเมินสิ่งที่เปนตนแบบ  สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผล

การศึกษาทั้งหมดที่ทําใหมั่นใจไดโดยใชคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธเพื่อเปน

การพัฒนาการประเมินการวิเคราะหวีดีโอ  คะแนนของครูไดคาความเชื่อมั่นอยางเพียงพอ คือมีคา

มากกวา .8  ในการประเมินการวิเคราะหวีดีโอนั้นจึงถือไดวาเปนวิธีการที่ดีและเครื่องมือแสดงใหเห็น

ถึงความเหมาะสมในการวัดผลตางแตละบุคคลในความรูทางการสอนคณิตศาสตรของครู  คะแนนใน

การประเมินการวิเคราะหวีดีโอของครูมีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสัมพันธเปนบวกกบัเกณฑการวดั

เนื้อหาความรูคณิตศาสตรในการสอน  ซึ่งก็เชื่อมโยงกับการเรียนรูของนักเรียน (r = .53)  และการให

คะแนนโดยผูเชี่ยวชาญของความรูในการสอนของครูในการสอนคณิตศาสตร (r = .33)  และ Nicole  

ไดใหขอแนะนําวาสามารถใชประโยชนจากภาระงานสอนและความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรของครูนั้น

เปนการวิเคราะหการสอนในชั้นเรียน  ดังนั้นการใหหลักฐานในตอนเริ่มแรกสําหรับความเที่ยงตรงตาม

เกณฑสัมพันธของการประเมินการวิเคราะหวีดีโอ  เปนการสนับสนุนรวมกันกับขอสรุปเบื้องตนในการ

วัดความเกี่ยวของกับโครงสรางภายในขอบเขตความรูของครูและมีความเปนไปไดที่จะสัมพันธกับการ

สอนและการเรียนรูของนักเรียน  ผลการศึกษาที่ไดนั้นมีอยู 1  มิติ คือมิติของ “ระดับของการแปล

ความ” นั่นคือมิตินี้ใหผลที่เปนเอกเทศ  มีการแบงความแปรปรวนกับเกณฑการวัด  ในขณะที่รวมกันทั้ง 

4 มิติ  อนึ่ง “ระดับการแปลความ” ของมิติทําใหโมเดลการถดถอยเพิ่มข้ึน  ยังคงมีการประเมินอยู 3 มิติ  

ที่กลายเปนไมมีนัยสําคัญ  มีความเปนไปไดอยางหนึ่งในการแปลผลนี้อาจจะอธิบายมิตินี้วาเปนการ

อางเหตุผลไปในทางที่ผิดในการวิเคราะหของครู  และการแปรความของขอคิดเห็นไดรับการเชื่อโยงกัน 

ซึ่งรวมเขาดวยกันกับบางระดับขอมูลที่อธิบายดวย  3  มิติ (คือ  เนื้อหาคณิตศาสตร, การคิดหรือการ
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ทําความเขาใจของนักเรียน  และเทคนิคการสอนตาง ๆ)  การศึกษาความเที่ยงตรงชี้ใหเห็นวา

ความสัมพันธไมมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางตัวชี้วัดทั่วไปที่ใชในความรูความชํานาญของครู (เชน  

จํานวนปของประสบการณ  หนังสือรับรองสถานภาพ  และระดับของมหาวิทยาลัย)  และแตละคะแนน

ในการประเมินการวิเคราะหวีดีโอหรือเกณฑการวัดของความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรสําหรับการสอน  

ส่ิงนี้ก็อาจจะไมนาแปลกใจเพราะวางานวิจัยที่มีอยูจํานวนหนึ่งไดแสดงใหเห็นผลการศึกษาอยาง

ผสมผสาน  อยางไรก็ตามในการตัดสินเปนส่ิงที่สําคัญ  เพราะวา  “No Child Left Behind” (NCLB, 

2001)  ไดออกกฎหมายมีการใหคําจํากัดความอยางชัดเจนในคุณสมบัติของครู  ซึ่งบางครั้งก็เปน

ตัวชี้วัดไดเหมือนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหคําจัดกัดความคุณภาพของครูในขณะที่ครูตองมี

หนังสือรับรองความแนนอนนั้นดวย  ซึ่งถาสมมติวาครูทีมีคุณภาพสูงมีความรูมาก  และนักเรียน

สามารถเรียนรูไดมากกวาครูที่ไมเปนไปตามเกณฑนี้  ซึ่งก็มีความสําคัญในความพยายามที่จะพัฒนา

เครื่องมือในการศึกษากรณีนั้น ๆ   และนโยบายทางการศึกษาเพื่อการศึกษาตอไปในความสัมพันธ

ระหวางตัวชี้วัดนั้นคือความรูของครูและการเรียนรูของนักเรียน  แสดงใหเห็นไดวาการใชการวิเคราะห

วีดีโอเปนการวัดความรูในการสอนมากกวาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในการประเมินโดยใชการเขียน  

ซึ่งการประเมินใชการวิเคราะหวีดีโอไมไดคํานึงถึงวาครูมีความรูมากเทาไร  แตเปนการปรับปรุงการ

สอนของครูและการเรียนรูของนักเรียนที่จะนําเขาไปใชในชั้นเรียน  การวิเคราะหเหตุการณในชั้นเรียน

อาจจะสังเกตเห็นอยางหนึ่งในทักษะพื้นฐานการสอน  วิธีการประเมินแนวใหมนี้เปนวิธีที่อาจจะเปนวิธี

ทางตรงอยางมากในการวัดที่เกี่ยวกับวิเคราะหความรูของครูกอใหเกิดความเชี่ยวชาญในการสอน 

     กลาวโดยสรุป เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถนํามาสังเคราะหเปน

งานวิจัยไดโดยการสรางชุดการประเมินดวยการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน  กําหนด

องคประกอบของสมรรถนะการประเมิน  กําหนดตัวชี้วัด  และรายการประเมินเพื่อประเมินพฤติกรรม

ใหไดตามนิยามขององคประกอบดานตาง ๆ โดยในแตละขั้นตอนกําหนดใหสอดคลองกับความหมาย

และตรงตามคุณลักษณะของสมรรถนะดานนั้น  ข้ันตอมาเปนการนําไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะ เพื่อการแสดงหลักฐานทางสถิติ และทฤษฎีการ

ทดสอบใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดตามระดับคุณภาพนั้นๆ ดวยการทดสอบความเที่ยงตรง  ความ

เชื่อมั่น  คาอํานาจจําแนก  และความยากงาย แลวนํามาปรับปรุงเพื่อไดชุดการประเมินที่สมบูรณ  ข้ัน

สุดทายนําไปตรวจสอบประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินไปใชโดยกลุมตัวอยางที่ประกอบไปดวย

ครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนและผูประเมิน 
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      จากการศึกษาทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน การพัฒนาชุด

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ไดสังเคราะหสมรรถนะออกมาไดเปน  4  สมรรถนะ โดยในแต

ละสมรรถนะมีความสอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงดังตาราง  6 
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ตาราง 6 สรุปสมรรถนะของสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่

สอน 
สเปนเซอรและสเปนเซอร 
(Spencer and Spencer) 

1. ความรู (Knowledge)  

2. ทักษะ (Skill) 
 

1. ความรู (Knowledge)  

2. ทักษะ (Skill) 
 

1. แรงจูงใจ (Motive)  

2. อุปนิสัย (Trait) 

3. อัตมโนทัศน (Self-Concept) หรือความ

คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ 

(Attitude) คานิยม (Value) จินตภาพสวน

บุคคล (Self-Image)  
 

1. ความรู (Knowledge)  

2. ทักษะ (Skill) 
 

โมเดลภูเขาน้ําแข็ง 
(Iceberg Model) ของ
สมรรถนะ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน. ตาม
แนวคิดของแมคคลีแลนด 

1.  องคความรู และทักษะ/

ความสามารถ ตาง ๆ 

2.  บทบาทที่แสดงตอสังคม (Social 

Role) 

 

 

1.  องคความรู และทักษะ/

ความสามารถ ตาง ๆ 

2.  บทบาทที่แสดงตอสังคม (Social 

Role) 

 

1.  ภาพลักษณภายใน (Self-Image) ของ

ตนเอง 

2. อุปนิสัย (Traits) 

3.  แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) 

1.  องคความรู และทักษะ/

ความสามารถ ตาง ๆ 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา 
(สคบศ.) 

1.  การจัดการเรียนรู  

2. การพัฒนาผูเรียน  

3.  การบริหารจัดการชั้นเรียน  

4.  การวิเคราะห สังเคราะห และ

การวิจัย  

5.  การสรางความรวมมือกับชุมชน 

 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ์ 

2.  การบริการที่ดี 

3.  การพัฒนาตนเอง  

4.  การทํางานเปนทีม 

 

1. การมีวินัย 

2. การควบคุมตนเอง 

3. การปฏิบัติตนตามกติกาของ

สังคม 

4. การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดี 

4.1  ทางกาย      

4.2  วาจา     

4.3  ใจ 

5.   การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

6. ความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ 

7. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

- 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

สมรรถนะของครูแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่  
21 

1.  การเตรียมแผนการสอนที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของโรงเรียน 

2.  การสรางสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

3.  การพัฒนาและใชทรัพยากร

สําหรับการเรียนการสอน 

4.  การพัฒนาทักษะการจัดลําดับ

การคิดระดับสูง (HOTS)* 

5.  การอํานวยความสะดวกการ

เรียนรู 

6.  การสงเสริมคานิยมดาน

ศีลธรรมและจริยธรรม 

7.  สงเสริมการพัฒนาชีวิตและ

ทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

8.  การวัดและประเมินพฤติกรรม

ของผูเรียน 

1.  การพัฒนาดานวิชาชีพ 

2.  การสรางเครือขายกับ

ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูปกครอง

นักเรียน 

3.  การจัดสวัสดิการและภารกิจแก

นักเรียน 

 

- - 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่

สอน 
สมรรถนะของครู New  
Mexico 

1. ความแมนยําในเนื้อหาหลักสูตร 

2. การใชวิธีการสอนทีเ่หมาะสมได

อยางหลากหลาย 

3. การมีทักษะดานการสื่อสารกับ

นักเรียน 

4. ความเขาใจพัฒนาการของผูเรียน 

5. การมีกระบวนการและเทคนิคในการ

วัดและประเมนิไดอยางมีประสิทธิผล 

6. การบริหารจัดการหองเรียน 

7. การคํานงึถงึความแตกตางของ

ผูเรียน 
 

8. การพัฒนาวิชาชพี 

9. การสรางเครือขายกับ

ผูเกี่ยวของ โรงเรียน  ครอบครัว  

ชุมชน 
 

- - 
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สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

มาตรฐานวิชาชีพครู  
ทั้งหมด  12  มาตรฐาน   

มาตรฐานที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะ

เกิดกับผูเรียน 

มาตรฐานที่  3  มุงมั่นพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่  4  พัฒนาแผนการ

สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล

จริง 

มาตรฐานที่  5  พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ 

มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน  โดยเนนผลถาวรที่

เกิดแกผูเรียน 

มาตรฐานที่  7  รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยาง

มีระบบ 

มาตรฐานที่  12  สรางโอกาสให

ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

มาตรฐานที่  1  ปฏิบัติกิจกรรม

ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ 

มาตรฐานที่  8  ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

มาตรฐานที่  9  รวมมือกับผูอื่นใน

สถานศึกษาอยางสรางสรรค 

มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอื่น

อยางสรางสรรคในชุมชน 

มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใช

ขอมูลขาวสาร  ในการพัฒนา 

 

  

ตาราง 6 (ตอ) 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

มาตรฐานครูคณิตศาสตร  
สสวท  ทั้งหมด  9  มาตรฐาน  
 

มาตรฐานที่  1  ธรรมชาติของวิชา

คณิตศาสตร  

มาตรฐานที่  2  การนํา

คณิตศาสตรมาใชอยางมีคุณธรรม

และมีความสนใจใฝพัฒนาวิชาชีพ

ของตนเอง 

มาตรฐานที่  3  การจัดโอกาสการ

เรียนรูตามระดับการเรียนรูและ

พัฒนาการของผูเรียน   

มาตรฐานที่  4  การจัด

กระบวนการเรียนรูตามความ

แตกตางของผูเรียน  

มาตรฐานที่  5  การใชวิธีการสอน

ที่เหมาะสมเพื่อชวยพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน 

มาตรฐานที่  6  การสรางแรง

กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ  
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สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่

สอน 
มาตรฐานครูคณิตศาสตร  
สสวท  ทั้งหมด  9  มาตรฐาน  
(ตอ)  
 

มาตรฐานที่  7  พัฒนาทักษะการ

สื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูโดย

การสืบเสาะหาความรู  

มาตรฐานที่  8  การพัฒนา

หลักสูตร  สาระการเรียนรูและการ

วางแผนการสอน  

มาตรฐานที่  9  การประเมินเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  

มาตรฐานที่  10  การนําชุมชน

มารวมจัดการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน 

   

จรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้งหมด  
9 ขอ 

  1   ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยให

ความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมให

กําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย

โดยเสมอหนา 

2   ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สราง

เสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดี

งามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถ

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 

 

ตาราง 6 (ตอ) 
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ตาราง 6  (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

จรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้งหมด  
9 ขอ  (ตอ) 

  3   ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

4   ครูตองไมกระทําตนเปน

ปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณ และ

สังคมของศิษย  

5   ครูตองไมแสวงหาประโยชนอัน

เปนอามิสสินจางจากศิษยในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใช

ศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหา

ประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

6   ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดาน

วิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองอยูเสมอ 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที่ 2 
ดานการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

จรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้งหมด  
9 ขอ  (ตอ) 

  3   ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

4   ครูตองไมกระทําตนเปน

ปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณ และ

สังคมของศิษย  

5   ครูตองไมแสวงหาประโยชนอัน

เปนอามิสสินจางจากศิษยในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไมใช

ศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหา

ประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

6   ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดาน

วิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองอยูเสมอ 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ 1 
ดานสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะที่ 2 
ดานสมรรถนะประจําสายงาน 

สมรรถนะที่ 3 
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 
ดานความรูตามเนื้อหาที่สอน 

จรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้งหมด  
9 ขอ  (ตอ) 

  7   ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

วิชาชีพครู 

8   ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและ

ชุมชนในทางสรางสรรค 

9   ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปน

ผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมไทย 

 

เนื้อหาคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนครอบคลุม
ทั้งหมด 6 สาระ หลักสูตร 2551  

  
 

สาระที่ 1  จํานวนและการ

ดําเนินการ 

สาระที่ 2   การวัด 

สาระที่ 3  เรขาคณิต 

สาระที่ 4  พีชคณิต 

สาระที่ 5  การวิเคราะหขอมูลและ

ความนาจะเปน 

สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
    การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  เร่ืองการ

พัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งมีวัตถุประสงคของการ

วิจัยเพื่อพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดย  1)  เพื่อสราง

ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2)  เพื่อศึกษาคุณภาพชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนําชุด

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช 

    รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยแบงไดเปน  3  ตอน  ดังนี้ 

    ตอนที่ 1  สรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

      ข้ันที่  1  กําหนดกรอบการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

      ข้ันที่  2  ดําเนินการสรางและพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    ตอนที่ 2  ศกึษาคุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

    ตอนที่ 3  ศกึษาประสทิธผิลของการใชชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  

 
ตอนที่ 1  สรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ในการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร   ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได

พัฒนาขึ้น  มีวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ัน  ดังนี้ 
   ขั้นที่  1  กําหนดกรอบการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 
 1.  วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎ ี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการประเมิน

สมรรถนะ ดงันี ้

1.1  ดานสมรรถนะจากสเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer. 

1993: 9 - 45) แมคลาแกน (McLagan. 1997: 40-47)  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากร

ทางการศึกษา (สคบศ.) (สคบศ, 2550: ออนไลน)  
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1.2  มาตรฐานวิชาชีพคร ู

1.3  มาตรฐานครูคณิตศาสตร 

1.4  มาตรฐานครูคณิตศาสตร  กอนจบการศึกษา  เปนมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร  (หลักสูตรหาป) 

1.5  จรรยาบรรณครู 

1.6  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.7  หลักการสรางชุดการประเมิน  มาตรฐาน  ตัวบงชี ้ และเกณฑการประเมิน 

1.8  หลักการหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.  วิเคราะหจากความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยแบบ

สัมภาษณปลายเปด  มีการดําเนนิงานดงันี ้

2.1  กาํหนดผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  4  คน  จากคุณสมบัติดังนี ้

 2.1.1  ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร   จํานวน  1  คน 

 2.1.2  ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินสมรรถนะ จํานวน  1  คน 

 2.1.3  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร จํานวน  1  คน 

 2.1.4  ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  1  คน 

2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้เปนแบบสัมภาษณที่มี

คําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทีม่ีตอการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  มีประเด็นคําถามแนวทางการสัมภาษณ  ดงันี ้

 2.2.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอายุ  การศึกษา  อาชีพ  และประสบการณในการ

ทํางานในดานที่เชี่ยวชาญ 

 2.2.2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน  7  ประเด็น 

ตัวอยางประเด็นการสัมภาษณ 

0   ทานคิดวาวัตถุประสงคของการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ควร

เปนอยางไรและมุงไปดานใด 

00  ทานคิดวา  ระยะเวลาการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร  ควร

ประเมินในชวงใด อยางไร 
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2.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ  และดําเนินการ

สัมภาษณดวยตนเอง  โดยใชเวลาสัมภาษณ  คนละ  ประมาณ  1  ชั่วโมง 

2.4 วิเคราะหขอมูล 

                                     ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  

โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห เปน  6  ประเด็น  ไดแก  1) วัตถุประสงคของการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร  2)  สมรรถนะของการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  3) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  4)  บุคลากรที่มีสวนรวมในการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร  5)  ระยะเวลาในการประเมิน  6)  การรายงานผลปอนกลับในการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

3.  สังเคราะหเอกสารดานแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  เพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  
ขั้นที่  2  ดําเนินการสรางและพัฒนาชดุการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1.  นําผลการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาสังเคราะหเปนภาพรวม

ของการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ไดแนวทางการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรดังนี ้

1.1  กําหนดวตัถุประสงคการพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

1.2  กําหนดสมรรถนะหลักของการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

1.3  กาํหนดสมรรถนะยอยของการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

1.4  กําหนดตัวบงชี้การประเมิน 

2. ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย

และตัวบงชี้ โดยการนําแบบสอบถามที่เปนตัวบงชี้  ในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไปตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสมรรถนะและตัวบงชี้การ

ประเมิน  มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 

2.1  กาํหนดกลุมผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน  9  คน  ดงันี ้

1) ครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่งมี

ประสบการณในการสอนอยางนอย  8  ป  จํานวน  4  คน 
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2)  ผูทีท่ํางานดานการวัดผล  และประเมนิผล  วฒุิการศกึษาตัง้แตปริญญา

โทขึ้นไป  จํานวน  5  คน 

2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบประเมนิความสอดคลอง  เร่ือง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  มีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาเรือ่ง 

            1.  ความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย 

            2.  ความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับองคประกอบ 

            3.  ความสอดคลองระหวางองคประกอบกับตัวบงชี ้

    การพิจารณาแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้

    ตอนที่ 1  พิจารณาความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย  จากการ

กําหนดสมรรถนะหลักให   

    ตอนที่ 2  พิจารณาความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับองคประกอบ  จากการกําหนด

สมรรถนะยอยให   

    ตอนที่ 3  พิจารณาความสอดคลองระหวางองคประกอบกับตัวบงชี ้ จากการกาํหนด

องคประกอบให   

   พิจารณาเกณฑในการประเมินความสอดคลองตามทีก่ําหนดไวดังนี ้  

   คะแนน  +1  เมื่อทานแนใจ  วารายการนั้น  สอดคลองกับสมรรถนะหลัก  หรือสมรรถนะ

ยอย  หรือตัวบงชี้  ของการประเมิน 

  ใหคะแนน  0  เมื่อทานไมแนใจ  วารายการนั้น  สอดคลองกับสมรรถนะหลัก  หรือสมรรถนะ

ยอย  หรือตัวบงชี้  ของการประเมิน 

  ใหคะแนน  -1  เมื่อทานแนใจ  วารายการนั้น  ไมสอดคลองกับสมรรถนะหลัก  หรือสมรรถนะ

ยอย  หรือตัวบงชี้  ของการประเมิน 

 

  ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  แบบประเมินความสอดคลอง  เร่ือง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาเรื่องความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับ

สมรรถนะยอย 
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สมรรถนะหลกัที่  1   สมรรถนะยอย ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 

สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร 

 

ดานการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

   

ดานการใชวิธกีารสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 

ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

   

 

   แบบประเมินความสอดคลอง  เรื่อง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาเรื่องความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับ

องคประกอบ 

 

สมรรถนะยอยที่ 1   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 

ดานการพัฒนาหลักสูตร

และการวางแผนการสอน 

 

ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร 

ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

   

ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

   

 

2.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

 ดําเนินการติดตอประสานงานกับผู เชี่ยวชาญ   และดํา เนินการนํา

แบบสอบถามไปมอบใหดวยตนเอง  โดยมีจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย  และใหผูเชี่ยวชาญสงกลับ

ภายใน  2  สัปดาห 
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2.4  วิเคราะหขอมูล 

 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะหความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ของแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบงชี้การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร โดย

วิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC) แลวคัดเลือก

ตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ตั้งแต  .50  ข้ึนไป  นําไปใชเปนองคประกอบหลัก  

องคประกอบยอย  และตัวบงชี้การประเมินที่มีความถูกตองเหมาะสม  และความครอบคลุมตาม

เนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมของภาษา 

2.5  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือวัด 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือวัดฉบับนี้เปนแบบสอบถามวัดความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยหาจากการพิจารณาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  

Congruence: IOC)  โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 

2539: 251)   

 

    
N

R
IOC

∑
=  

 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองที่บงชีค้วามเที่ยงตรง 

  ∑R  แทน ผลรวมของการพิจาณาของผูเชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

3.  นําผลที่ไดจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  มาสราง

แบบประเมินวัดความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  และ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางสมรรถนะและตัวชี้วัด  เพื่อพิจารณาตัวบงชี้ที่ไดสามารถวัด

คุณลักษณะของแตละสมรรถนะนั้นไดจริง  ของครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน    นําไปดําเนินการแกไขใหมีความถูกตองเหมาะสม  และครอบคลุมตามเนื้อหา  

และมีความเหมาะสมของภาษา  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4.  นําแบบประเมินวัดความเหมาะสม  ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง เพือ่

พิจารณาตวับงชี้ที่ไดสามารถวัดคุณลักษณะของแตละสมรรถนะนั้นไดจริง  โดยมีวธิีดําเนนิการดังนี ้
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4.1  กลุมตัวอยาง 

เปนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน  198  คน สุมตัวอยางอยางงายจากโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ  

จํานวน  119  โรงเรียน  ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ  นักสถิติได

กําหนดเกณฑในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  โดยระบุวา     การวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหองคประกอบ   ตองใชกลุมตัวอยางหรือผูตอบเทากับหรือมากกวา 100  คน  จะทําใหการ

วิเคราะหขององคประกอบโดยการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป    มีความสอดคลองและ

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ   (นงลักษณ   วรัชชัย. 2542: 46  อางอิงจาก Stevens. 1996: 372)   

การวิจัยครั้งนี้  ใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  198  คน  มากกวาเกณฑที่นักสถิติใชเปนพื้นฐานในการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบขางตน  และจะทําใหการวิเคราะหองคประกอบ

โดยการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมีความแมนยํา  สอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษมากยิ่งขึ้น   

4.2  เครื่องมือวัดที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประเมินความ

เหมาะสมของตัวบงชี้กับสมรรถนะยอย  ในสวนนี้เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประเมินมาตร

ประมาณคา (Rating  Scale) โดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  แบบประเมิน

มี  2  ตอน  คือ 

             ตอนที่  1  ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

             ตอนที่  2  ระดับความเหมาะสมของตัวบงชีก้ารประเมินของครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศกึษาตอนตนเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับมีเกณฑในการพิจารณา

ดังนี ้

              ระดับ  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 

            ระดับ  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

              ระดับ  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

              ระดับ  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 

            ระดับ  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

  ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  แบบสอบถาม  เร่ือง ความเหมาะสมของตัวบงชี้ของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวชิาคณิตศาสตร   
 
ขอ
ที่ 

ตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน ระดับความเหมาะสม ขอเสนอ
แนะ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 

1. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร       

2. ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร       

 

4.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดทําหนังสือนําสงจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  และสงแบบประเมินไปยังโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ  

จํานวน  119  โรงเรียน  โดยนําสงทางไปรษณีย  โดยมีรายละเอียดและจํานวนแบบประเมินตามที่ได

สุมกลุมตัวอยางไวเรียบรอย  และรวบรวมแบบสอบถามสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย  ภายใน  3  สัปดาห 

4.4 วิเคราะหขอมูล 

4.4.1  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจสอบคะแนนตามน้าํหนักคะแนน

แตละขอและบันทกึลงในคอมพิวเตอร   

4.4.2  นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation)  มาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลที่กําหนด     

4.4.3  การแปลความหมายของคะแนน โดยเทียบกับเกณฑ  ดงันี ้   

       คาเฉลี่ย   4.50  ข้ึนไป    หมายถงึ        เปนตัวบงชี้ทีม่ีความเหมาะสมมากที่สุด  

    คาเฉลี่ย   3.50 - 4.49     หมายถงึ        เปนตัวบงชี้ทีม่ีความเหมาะสมมาก  

    คาเฉลี่ย   2.50 - 3.49     หมายถงึ        เปนตัวบงชี้ทีม่ีความเหมาะสมปานกลาง  

   คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49     หมายถงึ          เปนตัวบงชี้ทีม่ีความเหมาะสมนอย  

            คาเฉลี่ย  ต่าํกวา  1.50  หมายถงึ        เปนตัวบงชี้ทีม่ีความเหมาะสมนอยที่สุด 

4.4.4  นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  

Factor  Analysis)  ทําการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางเชิงเสน  และกําหนด

น้ําหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงชี้กับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลจาก
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แบบประเมิน  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาน้ําหนักตัวแปรยอยที่ใชในการสรางตัวบงชี้  และทําการ

ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่เปนตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับขอมูลที่ไดจาก

กลุมตัวอยางเปนครูคณิตศาสตร   ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ 

4.5  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือวัด 

คาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกบัขอมูล

เชิงประจักษคอื  คาสถิติไค-สแควร (Chi – Square)  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลนื  (Goodness  of  

Fit  Index : GFI)  คาดัชนีวดัระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแลว (Adjusted  Goodness  of  Fit  

Index : AGFI)   

                        การประเมินโมเดลการวัด ดังที่ (สุภมาส อังศุโชติ. 2547: 94)  กลาววา โมเดล

การวัด (Measurement Model) เปนโมเดลที่ใชวัดองคประกอบ ดังนั้น ในการแปลผลการวิเคราะหควร

จะพิจารณาวาตัวแปรวัดองคประกอบไดมากนอยเพียงใด การพิจารณาดังกลาวทําได 2 ลักษณะ  คือ 

การพิจารณาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

                    (1) ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของตัวแปรหรือตัวบงชี้ที่ใชวัดตัว

แปรแฝงในโมเดล โดยพิจารณาจากความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ใน

เมทริกซ LX หรือ LY คาน้ําหนักองคประกอบควรมีคาสูง และมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-value มากกวา 

96.1  ) นอกจากนี้สามารถเปรียบเทียบความสําคัญของตัวแปรวาตัวแปรใดใชวัดตัวแปรแฝงไดดีที่สุด 

โดยการเปรียบเทียบคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Standardized Loading) ตัวแปรใดที่มี

ความสําคัญมากๆ จะมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูง 

                     (2) ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงเสนคงวาของการวัด หรือระดับที่ตัวแปร

ปราศจากความคลาดเคลื่อน การพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรพิจารณาที่ผลการวิเคราะหในสวน

ของ Square Multiple Correlation เปนสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายไดโดยตัวแปรแฝง

ซึ่งมีคาเทากับคาการรวม (Communality) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ซึ่งสามารถ

พิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability : CR) และคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่

ถูกสกัดได (Average Variance Extracted : AVE) โดยใชสูตร ดังนี้ 
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โดยที ่  λ   คือ น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

θ   คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

∑   คือ ผลรวม 

 

คาความเชื่อมัน่ของตัวแปรแฝงควรมีคามากกวา 0.60 

 

AVE หรือ vρ  = [ ]∑∑
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คาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได ควรมีคามากกวา 0.50 

5.  รางชุดการประเมิน ซึ่งดําเนินการดังนี้ 

การรางชุดการประเมินดําเนินการโดยสรางรายการประเมิน  หลักฐานประกอบ  

เกณฑการใหคะแนน  ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย  และตัวบงชี้ที่ไดมาแลว  

6.  นําชุดการประเมิน ที่ไดจากขอ  5  ไปตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ซึ่งเปนชุดการประเมินที่ ประกอบดวย  1)  รายการประเมิน  2) หลักฐานประกอบ 3) เกณฑการให

คะแนน  ที่สอดคลองกับสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย  และตัวบงชี้ ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค  และ

คํานิยามของแตละตัวบงชี้ไปดําเนินการดังตอไปนี้   

6.1 กลุมผูใหขอมูลเปนผูเชีย่วชาญจาํนวน  9  คน  ดงันี ้

1) ครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ซึ่งมี

ประสบการณในการสอนอยางนอย  8  ป  จํานวน  4  คน 

2)  ผูทีท่ํางานดานการวัดผล  และประเมนิผล  วฒุิการศกึษาตัง้แตปริญญาโท

ข้ึนไป  จาํนวน  5  คน 

6.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้เปนแบบสอบถามแบบปลาย

ปด (Close – ended  Questionnaire) ที่ประกอบไปดวยองคประกอบดานตางๆ  ตวับงชี้และรายการ

การประเมนิและเกณฑการประเมินโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเกณฑการประเมินในแตละชุดประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน   โดยมีการพิจารณาเกณฑการประเมินดังนี ้ เห็น

ดวย  หรือไมเห็นดวย  ถาไมเห็นดวย  มีเหตุผลวาอยางไรและมีขอเสนอแนะวาอยางไร 
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  ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบประเมนิความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของชุดการประเมิน 

  คําชี้แจง  พิจารณาวาเห็นดวยกับ  รายการประเมิน    หลักฐานประกอบการประเมิน  และ

เกณฑการใหคะแนน  ของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือไม   

โดยไดแนบกรอบวัตถุประสงคและคําอธิบายตัวบงชี้ มาประกอบการพิจารณาในที่นี้ดวย  โดยทํา

เครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ในแบบประเมิน  ถาไมเห็นดวย  ขอความ

อนุเคราะหใหระบุเหตุผลในชองที่ไมเห็นดวย 

 สมรรถนะหลักที่ 1  สมรรถนะยอยดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

 ตัวบงชี้ 1  ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะ 

การคิด 
 รายการประเมิน    

1. ใชเทคนิคในการตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิด 

คณิตศาสตร 

2. จัดกิจกรรมภายในหองเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นของ 

ตนเองอยางอสิระจากการปฏิบัติกิจกรรม  

3. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาและตัดสินใจ  จากการให 

ผูเรียนไดแสวงหาความรูและแสดงความรูภายนอกหองเรียน 

หลักฐานประกอบ  -  วีดีโอคลิป / คลิปเสียง 
เกณฑการใหคะแนน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0  รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 รายการ 

6.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนนิการติดตอประสานงานกับผูเชีย่วชาญ  และดําเนนิการนําแบบสอบถาม

ไปมอบใหดวยตนเอง  โดยมีจดหมายจากบัณฑิตวทิยาลัย  และใหผูเชี่ยวชาญสงกลับภายใน  2  

สัปดาห 

6.4  วเิคราะหขอมูล 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะหความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วาผูเชี่ยวชาญเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ถาประเด็นใดมีจํานวนผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
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เกินครึ่งหนึ่งในจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมดก็นําเกณฑการประเมินนั้นไปใชไดเลย  ถาประเด็นใดที่

ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยเกินครึ่งหนึ่งในจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  นําเกณฑการประเมินนั้นไปปรับปรุง  

แกไข  ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

7.  สรางแบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน เปนการวัด

ความรู  ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในการนําแนวคิดและหลักการ

ทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิด

ของนักเรียนในเนื้อหา  สาระคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวดั  โดยมีวิธีดําเนินการดังนี ้

7.1  กาํหนดผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญเปนครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูคณติศาสตร  ซึ่งมปีระสบการณในการสอนอยางนอย  8  ป  จํานวน  5 คน 

7.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้เปนแบบสอบถาม ที่เปนแบบ

วัดความรูครูคณิตศาสตรตามเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สําหรับประเด็นคําถามแบงเปน ดังนี้ 

แบบประเมินนี้เปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบวัดความรู  

ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในการนําแนวคิดและหลักการทาง

คณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของ

นักเรียนในเนื้อหา  สาระคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับรายการประเมินของตัวบงชี้สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  ของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
      พิจารณาวาแบบทดสอบแตละขอตอไปนี้วัดไดตรงกบัตัวรายการประเมินของตวับงชี้ของขอ

นั้นๆ หรือไม  โดยใหคะแนน ดังนี ้ 

    - ถาทานแนใจวาขอสอบนั้นวัดไดตรงตามรายการประเมินของตัวบงชี้ที่ตองการวดัให  

คะแนน  +1   

    - ถาทานไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดไดตรงตามรายการประเมินของตวับงชี้ที่ตองการวัดให

คะแนน  0   

    - ถาทานแนใจวาขอสอบนั้นวัดไดไมตรงตามรายการประเมินของตวับงชีท้ี่ตองการวัดให

คะแนน  - 1  
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   ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบประเมนิความสอดคลองระหวางขอสอบกับรายการประเมนิของตัวบงชี้สมรรถนะที่ 1 

สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  ของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

การใหคะแนนของขอสอบ 

-   ตอบถกูและใหเหตุผลถูกตองตรงตามหลักการ  แนวคิด และทฤษฎี   ได  2  คะแนน 

-  ตอบถูกแตไมไดใหเหตุผล  หรือใหเหตุผลไมถูกตองบางสวน   ได  1  คะแนน 

-  ตอบไมถูกและใหเหตุผลไมถูกตอง     ได  0  คะแนน 

 

ตัวบงชี้ / รายการประเมนิ 
ขอสอบ 

คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 

1. ความรูที่เกีย่วของกับจํานวนและการดําเนินการ 

1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจาํนวนในชวีิตจริง 
สาระสาํคัญ 

การใชอัตราสวนในชีวิตประจําวนันัน้  ในบางเรื่องสามารถใชอัตราสวนที่เทากนั

ได  แตในบางครั้งก็ไมสามารถใชอัตราสวนที่เทากันได 

ขอที่ 0 จากสถานการณในชีวิตประจําวันเรื่องอัตราสวนของทัง้ 2 ขอ ตอไปนี ้

1. ภราดรแขงขันเทนนิสชนะ  3 ตอ 2  เซต  ซึง่หมายความวา  ในการแขงขนั

เทนนิส  5  คร้ัง  ภราดรชนะ  3  เซต  และแพ  2  เซต  ดังนั้น  ถาภราดร

แขงขัน  10  เซต  แสดงวาภราดรจะชนะ  6  เซต  และแพ  4  เซต 

2. ถาววั  3  ตวั  กินหญากองหนึ่งหมดในเวลา  10  วนั  ดังนั้น  วัว  9  ตัว  จะ

กินหญากองนีห้มดในเวลา  30  วนั 
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ตัวบงชี้ / รายการประเมนิ 

ขอสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา 

   

จากสถานการณทั้ง  2  สถานการณนี้ถูกตองหรือไมถูกตอง  ทานมีความคิด

เห็นอยางไร ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดของทานวาเพราะอะไร 

............................................................................................................................ 
ตอบ    ไมถูกตองทั้ง  2  สถานการณ 
 ขอ 1  ถาเขียนเปนอัตราสวนที่เทากับ    3 : 2  อยางเชน  6 : 4  ซึ่งใน

สถานการณขอนี้ในชวีิตประจําวนัไมไดจําเปนเสมอไปวาในการแขงขันเทนนิส  10  

เซต  ภราดรจะชนะ  6 เซต  และแพ  4  เซต 

ขอ 2  ขอนี้สถานการณทีก่ําหนดใหเปนสดัสวนกลับ  หรือการแปรผันแบบ

ผกผัน  แตสถานการณที่ใหมาเปนแบบสัดสวนตรง 

ขอเสนอแนะ   
(โปรดระบุเหตุผล) 

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

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

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

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

 
7.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

ดํา เนินการติดตอประสานงานกับผู เชี่ ยวชาญ   และดํา เนินการนํา

แบบสอบถามไปมอบใหดวยตนเอง  โดยมีจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย  และใหผูเชี่ยวชาญสงกลับ

ภายใน  2  สัปดาห 

7.4  วเิคราะหขอมูล 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะหความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา ของแบบวัดความรูสมรรถนะครูคณิตศาสตรตามเนื้อหา  คณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  โดยวิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective  

Congruence: IOC) แลวคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ตั้งแต  .50  ข้ึนไป  แสดง

วาขอสอบแตละขอนั้นมีความถูกตองเหมาะสม  และความครอบคลุมตามเนื้อหาตลอดจนความ

เหมาะสมของภาษา  ขอใดที่มีปญหานําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

7.5  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือวัด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือวัดฉบับนี้เปนแบบสอบถามวัดความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยหาจากการพิจารณาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective  

Congruence: IOC)  โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 

2539 : 251)   
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N
∑RIOC =  

 

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองที่บงชีค้วามเที่ยงตรง 

  ∑R  แทน ผลรวมของการพิจาณาของผูเชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

8.  สรางคูมือการประเมนิ  โดยการสรางคูมือชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ตามแนวที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎแีละงานวิจยัที่

เกี่ยวของ  และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  มีองคประกอบดังนี ้

8.1  วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน 

8.2  สมรรถนะหลักและสมรรถนะยอยในการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร   

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

8.3  ตัวบงชีท้ีใ่ชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

ตามองคประกอบ 

8.4  เครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน 

8.5  กระบวนการในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน 

8.6  บุคลากรที่เกีย่วของกับการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน 

8.7  เกณฑสมรรถนะที่ใชในการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน 

8.8  ชวงเวลาและความถี่ในการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน 

8.9   วิธีการใหขอมูลปอนกลับ 

8.10  การนําเสนอผลการประเมิน 

9.  ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถามความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดตอการนําคูมือไปใช 
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9.1  สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนสอบถามความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดตอการนําคูมือไปใช   

9.2  กาํหนดประเด็นในการสอบถาม  สรางแบบสอบถามโดยเขียนขอคําถามตาม

ประเด็นทีก่ําหนดไว  

 9.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้เปนแบบสอบถามแบบ 

ปลายปด (Close Ended Questionnaire) มาตรประมาณคา  5  ระดับ  เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น

เพื่อประเมนิความเหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร   

แบบประเมินนี้เปนแบบมาตรประมาณคา  5  ระดับ  มเีกณฑในการพิจารณาดงันี ้

  ระดับ  5  หมายถึง  คูมือมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนาํไปใชไดมาก

ที่สุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  คูมือมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใชไดมาก 

  ระดับ  3  หมายถึง  คูมือมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใชไดปาน

กลาง 

  ระดับ  2  หมายถึง  คูมือมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใชไดนอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  คูมือมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปใชไดนอย

ที่สุด 

ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของการใชคูมือการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  โดยใชชุดการประเมิน 

ขอ รายการ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
0. วัตถุประสงคของการประเมนิ           
00. องคประกอบในการประเมิน           
000. ตัวบงชีท้ี่ใชในการประเมนิ           
0000. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน           
00000 กระบวนการในการประเมิน           
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9.4  เก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล  ผูวิจัยไดทําหนังสือนําสงจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   โดยนําสงทางไปรษณีย พรอม

ทั้งไดติดตอประสานงานโดยตรงไวดวยอีกทางหนึ่ง เพื่อขอความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   กลุมตัวอยางสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  10  โรงเรียน  เปนโรงเรียนขนาด

กลาง  ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ  และนัดวันเวลาการเขาไปพบกับกลุมผูใหขอมูล จํานวน  3  

คร้ัง  คร้ังที่ 1  พบผูบริหารสถานศึกษาเพื่อนําหนังสือไปมอบและพูดคุยรายละเอียดเบื้องตน และนัด

วัน เวลาเขาไปประชุมชี้แจง  ครั้งที่ 2 นําคูมือเขาไปใหและขอประชุม ชี้แจง ขอตกลงและรายละเอียด

ของการใชคูมือ  กับกลุมตัวอยาง  จํานวน  60  คน    คร้ังที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูลพรอมพูดคุยความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคูมือการประเมิน  โดยสามารถแสดงรายละเอียดของกลุมผูใหขอมูล ไดดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 รายละเอียดของกลุมตัวอยางจํานวน  60  คน 

 

โรงเรียน ผูประเมิน ผูรับการประเมิน หมายเหต ุ

1.  โรงเรียน

กาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย   

จ.สุพรรณบุรี 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

เงื่อนไข

พิเศษ 

2.  โรงเรียน

กรรณสูตศึกษา

ลัย 

1. ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ

พิเศษ 

3.  โรงเรียนบาง

ปลามา (สูงสุ

มารผดุงวทิย) 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ 

4.  โรงเรียน

บรรหารแจมใส

วิทยา 1 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2. ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

โรงเรียน ผูประเมิน ผูรับการประเมิน หมายเหต ุ

5.  โรงเรียน

บรรหารแจมใส

วิทยา 3 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ 

6.  โรงเรียนธรรม

โชติศึกษาลัย 
1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ 

7.  โรงเรียน

สามชุกรัตนโภ

คาราม 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ 

8. โรงเรียนอูทอง 1. ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดใหญ 

9.  โรงเรียน

หนองหญาไซ

วิทยา 

1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

10.  โรงเรียน

บางลีว่ิทยา 
1. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2.  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร 

3.  ครูคณิตศาสตร  

1.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.1 

2.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.2 

3.  ครูคณิตศาสตร สอน ม.3 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

 

9.5  วเิคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจสอบคะแนนตามน้าํหนักคะแนนแตละขอ

และบันทกึลงในคอมพวิเตอร  นําขอมูลมาวิเคราะหขอมลูดวยคอมพวิเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

9..6  การแปลความหมายของคะแนน โดยเทยีบกับเกณฑ  ดงันี ้   

                 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  กลุมผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยเปนอยางยิ่งวา

คูมือมีความเหมาะสม  และมีความเปนไปไดมากที่สุดในการนําไปใช 

                 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ กลุมผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยวาคูมือมคีวาม

เหมาะสม  และมีความเปนไปไดมากในการนําไปใช 
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                  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  กลุมผูเชีย่วชาญไมแนใจวาคูมือมีความ

เหมาะสม  และมีความเปนไปไดปานกลางในการนําไปใช 

                  คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถงึ  กลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยวาคูมอืมี

ความเหมาะสม  และมีความเปนไปไดนอยในการนาํไปใช 

                  คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถงึ  กลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยอยางยิ่งวา

คูมือมีความเหมาะสม  และมีความเปนไปไดนอยที่สุดในการนําไปใช 

9.7  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถาม 

สถิติพื้นฐาน  คือ  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

                  10. ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามในการศึกษา

ประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไปใช    

                         10.1  สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนสอบถามความคิดเห็นตอชุด

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  

ของมาตรฐานการประเมินทั้ง  4  มาตรฐาน  ไดแก 

ดานที่ 1  มาตรฐานดานอรรถประโยชน 

ดานที่ 2  มาตรฐานดานความเปนไปได 

ดานที่ 3  มาตรฐานดานความเหมาะสม 

ดานที่ 4  มาตรฐานดานความถูกตอง 

10.2  กาํหนดประเด็นในการสอบถาม  สรางแบบสอบถาม  โดยเขียนขอคําถาม

ตามประเด็นทีก่ําหนดไว  

10.3  ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยการนาํ

แบบสอบถามที่เปนรายการประเมินของมาตรฐานการประเมิน ไปตรวจสอบคุณภาพความเทีย่งตรง

เชิงเนื้อหา  มวีิธีการดําเนนิการดังนี ้

10.3.1  กลุมผูใหขอมูลกําหนดผูเชี่ยวชาญ  ผูทีท่ํางานดานการวัดผล  และ

ประเมินผล  วฒุิการศึกษาตัง้แตปริญญาโทขึ้นไป  จํานวน  5  คน 

10.3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

    เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้เปนแบบสอบถาม

แบบปลายปด (Close Ended Questionnaire) ที่เปนรายการประเมนิของมาตรฐานการประเมนิ  

          แบบสอบถามเปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการการ

ประเมินประสทิธิผลของการนําชดุการประเมินสมรรถนะครูไปใช   แตละดานนั้นมีความสอดคลองและ

สามารถนําไปใชในการประเมินไดหรือไม  ความถกูตองเหมาะสมในการใชภาษา  ถาไมถูกตอง
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เหมาะสม  ใหผูเชี่ยวชาญพจิารณาแกไข  ใหขอเสนอแนะ  และใหผูเชีย่วชาญลงความเห็นในชองความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดงันี ้

 ใหคะแนน  +1  เมื่อทานแนใจ  วาขอความนั้น  เปนตัวแทนของรายการประเมินที่สามารถวัด

คุณลักษณะทีใ่ชในการประเมินนัน้ได 

 ใหคะแนน  0  เมื่อทานไมแนใจ  วาขอความนั้น  เปนตัวแทนของรายการประเมินที่สามารถวัด

คุณลักษณะทีใ่ชในการประเมินนัน้ได 

ใหคะแนน  -1  เมื่อทานแนใจ  วาขอความนั้น  ไมเปนตัวแทนของรายการประเมินที่สามารถ

วัดคุณลักษณะที่ใชในการประเมินนั้นได 

ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 แบบประเมินความสอดคลอง  การประเมินประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช  
 

ขอ รายการ 
ระดับความคดิเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

มาตรฐานดานอรรถประโยชน  (Utility)  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการใชชุดการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตรเปนขอมูลที่ตรงตามตองการของผูใชผลการประเมิน  และเปนประโยชนตอการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพของครูคณติศาสตรไดจริง 
0 ผลการประเมนิที่ไดสามารถชวยใหเกิดการพัฒนา

สมรรถนะครูคณิตศาสตรได 

    

00 
สารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอฝาย

บริหาร 

    

000 
สารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอผูไดรับ

การประเมนิ 

    

 

10.3.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

         ดําเนนิการติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ  และดําเนนิการนาํ

แบบสอบถามไปมอบใหดวยตนเอง โดยมีจดหมายจากบัณฑิตวทิยาลยั  และใหผูเชี่ยวชาญสงกลับ

ภายใน  2 สัปดาห 

10.3.4  วเิคราะหขอมูล 

         ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามโดยวิธีการวิเคราะห

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ของแบบสอบถามเกี่ยวกับรายการประเมินของมาตรฐานการประเมิน โดย
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วิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence: IOC) แลวคัดเลือก

รายการประเมินที่มีความถูกตองเหมาะสม  และความครอบคลุมตามเนื้อหาตลอดจนความเหมาะสม

ของภาษา 

10.3.6  สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหเครื่องมือวัด 

         สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือวดัฉบับนี้เปนแบบสอบถามวดัความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  โดยหาจากการพิจารณาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  

Congruence: IOC)  โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (ลวน  สายยศและองัคณา  สายยศ. 

2539: 251)   

    
N
∑RIOC =  

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองที่บงชีค้วามเที่ยงตรง 

  ∑R  แทน ผลรวมของการพิจาณาของผูเชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  ตอนที่ 2  การศึกษาคุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน     
  การตรวจสอบคุณภาพของชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร โดยการนาํไปทดลองใช

กับโรงเรียน  จาํนวน  10  แหง  นาํผลที่ไดมาตรวจสอบคุณภาพ  โดยมกีารดําเนินงานดังนี ้

  1.  ตรวจสอบคุณภาพชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โดยมีข้ันตอนดําเนนิดังนี ้

 1.1  กําหนดกลุมตัวอยางรายละเอยีดเหมือนกับตาราง 7  

  1.1.1  ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  เปนโรงเรียนขนาดกลาง  ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ 

จํานวน  10  โรงเรียน  โรงเรียนละ  3  คน  รวมทั้งหมด  30  คน ในฐานะผูไดรับการประเมินและ

ประเมินตนเอง  

  1.1.2  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย  ในฐานะผู

ประเมิน  จากโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9  จํานวน  10  โรงเรียน  โรงเรียนละ  1  คน  รวมทั้งหมด  10  คน  



 155

    1.1.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในฐานะผูประเมิน  จากโรงเรียน

ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จํานวน  10  

โรงเรียน  โรงเรียนละ  1  คน  รวมทั้งหมด  10  คน 

    1.1.4  เพื่อนครูคณิตศาสตร ในฐานะผูประเมิน  จากโรงเรียนขนาดกลาง ขนาด

ใหญ และขนาดใหญพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จํานวน  10  โรงเรียน  โรงเรียนละ  1  

คน  รวมทั้งหมด  10  คน 

1.2  เครื่องมือวัดที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมินชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา ตอนตน  ขอมลูทุกชุดประกอบไปดวย  2  ตอน  ดงันี ้

  ตอนที่  1  เปนขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินและผูประเมินตนเอง 

  ตอนที่  2  รายละเอียดของชุดการประเมนิ  ซึ่งประกอบไปดวย 

   1)  แบบสังเกต โดยแบบสงัเกตมทีั้งที่ผูถกูประเมินคือครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ประเมินตนเอง  และผูเกี่ยวของคือผูบริหารสถานศึกษา  หรือ

ผูที่ไดรับมอบหมาย  และหวัหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประเมินครู ประกอบไปดวย 2  

องคประกอบ  ไดแก 

 สมรรถนะที่  1  สมรรถนะทีจ่ําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณติศาสตร 

 สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะทีจ่าํเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู 

  2)  แบบประเมินแบบมาตรวัดประมาณคา  Rating  Scale  โดยใหครูที่สอนกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไดประเมินตนเอง  ไดแก 

 สมรรถนะที่  3  สมรรถนะทีเ่กี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

  3)  แบบวัดเปนแบบวัดแนวคิด  (Conceptual  Test)  เพื่อวัดความรูตามเนื้อหาที่

สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนแบบเลือกตอบจํานวน  30  ขอ  

 สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะทีจ่าํเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  

สมรรถนะยอยที่ 10  แบบความรูตามเนื้อหา (Content  Knowledge)  กลุมสาระคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน   
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ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เครื่องมือเปนแบบสังเกต 

 

ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 0.  ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

ความสามารถใน

การจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาดาน

ทักษะการคิด 

0.ใชคําถามเพือ่กระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิด

คณิตศาสตร 

-  วีดีโอคลิป/  

คลิปเสียง 

 

00. จัดกิจกรรมภายในหองเรียน  เพื่อใหผูเรียนได

แสดงความคดิเห็นของตนเองอยางอิสระจากการ

ปฏิบัติกิจกรรม  

-  วีดีโอคลิป/  

คลิปเสียง 

 

000. จัดกิจกรรมสงเสริมทกัษะการคิดแกปญหาและ

ตัดสินใจ  โดยฝกใหผูเรียนสงัเกต สรางขอคาดการณ 

วางแผน ตัดสนิใจ  และตรวจสอบขอคาดการณดวย

การแสวงหาความรูจากภายในหองเรียนหรือนอก

หองเรียน 

-  วีดีโอคลิป/  

คลิปเสียง 

 

เกณฑการ
พิจารณา 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล  ผูวิจัยไดทําหนังสือนําสงจากบัณฑิต

วิทยาลัย  ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   โดยนําสงทางไปรษณีย พรอมทั้งได

ติดตอประสานงานโดยตรงไวดวยอีกทางหนึ่ง เพื่อขอความรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9   แจงกลุมตัวอยาง  ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ขนาดใหญ

และขนาดใหญพิเศษ  จํานวน  10  โรงเรียน  (ดังตาราง 7) และนัดวันเวลาการเขาไปพบกับกลุมผูให

ขอมูล จํานวน  3  คร้ัง  ครั้งที่ 1  พบผูบริหารสถานศึกษาเพื่อนําหนังสือไปมอบและพูดคุยรายละเอียด



 157

เบื้องตน และนัดวัน เวลาเขาไปประชุมชี้แจง  คร้ังที่ 2 นําคูมือเขาไปใหและขอประชุม ชี้แจง ขอตกลง

และรายละเอียดของการใชคูมือ  กับกลุมตัวอยาง  จํานวน  60  คน    ครั้งที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูลพรอม

พูดคุยขอความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือการประเมิน   

1.4  วเิคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 นาํขอมูลที่ไดจากการทดลองใชชุดประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพชุดการประเมินดังนี ้

1.4.1  สถิติหาคาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน กรณีผูประเมินมากกวา 2 คน 

และมีการประเมินคุณลักษณะแบบมากกวา 2 ประเภท คือสูตร  κ ของ โคเฮน 

       สูตร κ นี้ โคเฮนเปนผูนําเสนอ ในป ค.ศ. 1960 (Cohen. 1960) โดยมีวิธีการและ

หลักการดังนี้ สมมติวาจะประเมินคน (People) วาอยูในประเภทใดหรือชั้นใด (C) โดยการประเมิน

รวมกันโดยผูประเมินจํานวน K คน และถาพิจารณาในแตละประเภทหรือช้ันที่ผูประเมินทําการประเมิน

เหมือนๆ กันแลว ก็จะไดวา เวกเตอร  yij = (yij1 , yij2 ,...,yijc ) แทนคะแนนที่ใหกับผูถูกประเมินคนที่ i 

(ith) โดยผูประเมินคนที่ j (jth) (i = 1, 2, …,n, j = 1, 2,…,k)  ฉะนั้นจะกําหนดให 

       Yijm เทากบั 1 ถา คนที่ถกูประเมินคนที ่i ถูกประเมนิโดยผูประเมนิคนที ่j ใหเปนประเภท

หรือช้ันที ่m เมื่อ m = 1, 2, …,c และ 

       Yijm เทากบั 0 ในกรณีอ่ืน ๆ จะไดวา 

 

 ∑
=

c

1m
ijmy  =  1     สําหรบัทุก ๆ (i,j) 

 

       ให yim เทากับ จํานวนของผูประเมนิทีใ่หคนที่ถูกประเมินคนที ่ith อยูในประเภทหรือชั้น ที ่

mth ดังนัน้ 

       จากการประเมินแบบหลายประเภท (Multiple Categories) ภายใตการศึกษาของโคเฮน

ไดเสนอสูตรในการคํานวณ ไววา 

 

κ  =  
e

eo

P1
PP

−
−  
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ในทีน่ี้คา po  คือ คาสัดสวนของสิ่งที่สังเกตได จะมีคาเทากบั 

จํานวนคูทั้งหมดที่อยูในประเภทที่ผูประเมินเห็นตรงกัน 

        จํานวนคูที่เปนไปไดทัง้หมดของการประเมิน 

  

จะได ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑∑

= =

n

1i

c

1m

2
imo nky

)1k(nk
1P  

 

 และคาเฉลี่ยของความนาจะเปนของความคาดหวังที่เกิดโดยบังเอิญของคูที่ผูประเมินทําการ 

ประเมิน ก็คือ 

   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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)1k(k
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  โดยที่  
n

y
p jm

jm =  

 
1.4.2 วิธีการของเบอรร่ี-สตอก 

ในป ค.ศ.1996 เบอรร่ี-สตอก (Burry-Stock; 1966) ไดเสนอการหาคาดัชนี

ความสอดคลอง ของผูประเมินของในรูปแบบที่เรียกวา RAI (Rater Agreement Index) ซึ่ง RAI นี้เปน

รูปแบบ หนึ่งของการหาความสอดคลองระหวางผูประเมินที่ไมคอยมีความยุงยาก และไมมีความ

เขมงวดในการหามากนัก สามารถใชกับการประเมินพฤติกรรมหลายๆ พฤติกรรม หรือกับกลุมตัวอยาง

หลายๆ คน โดยผูประเมินหลายๆ คนก็ได และมีการใหคะแนนที่เปนแบบหลายสเกลได คาที่คํานวณได

จะมีพิสัยตั้งแต 0.00 - 1.00 ถาคาที่หาไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวาผูประเมินมีความสอดคลองกันมาก 

และคาที่หาไดมีคาเขาใกล 0.00 แสดงวา ผูประเมินมีความสอดคลองกันนอย ซึ่งเบอรรี่-สตอก ไดเสนอ

รูปแบบของการหาคาดัชนีความสอดคลองของผูประเมินไวดังนี้ 

                         กรณีประเมิน K พฤติกรรม ผูประเมิน M คน และกลุมตัวอยาง N คน  

ประเมินในสเกลที่มีจํานวน I สเกล ให Rmnk  แทนการประเมินของผูประเมินคนที่ m บนพฤติกรรมที่ k 

ในกลุมตัวอยางคนที่ n ให Rnk  เปนคาเฉลี่ยของการประเมินจํานวน  M คน นั่นคือ 

 

   ∑
=

=
M

1m
mknk R

M
1R  

 

   
)1I)(1M(KN

RR
1RAI

K

1k

N

1n

M

1m
nkmnk

−−

−
−=
∑∑∑
= = =  



 159

2  ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา

ตอนตน เปนการวัดความรู  ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยมีข้ันตอน

ดําเนินงานดังนี้ 

2.1  กลุมผูใหขอมูลเปนครูทีส่อนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  30  คน  

2..2  เครื่องมอืวัดที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

เปนการวัดความรู  ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในการนําแนวคิดและ

หลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความ

เขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา  สาระคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

   ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน เปนการวัดความรู  

ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

เนื้อหา  สาระคณิตศาสตร   

คําชี้แจง  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยขอใหทานตอบพรอมกับอธิบายเหตุผล  ประกอบไปดวย  30  

ขอ    คะแนนเต็ม  60  คะแนน 
การใหคะแนน 

-   ตอบถกูและใหเหตุผลถูกตองตรงตามหลักการ  แนวคิด และทฤษฎี   ได  2  คะแนน 

-  ตอบถูกแตไมไดใหเหตุผล  หรือใหเหตุผลไมถูกตองบางสวน   ได  1  คะแนน 

-  ตอบไมถูกและใหเหตุผลไมถูกตอง     ได  0  คะแนน 
 
ขอที่ 0 จากสถานการณในชีวิตประจําวันเรื่องอัตราสวนของทัง้ 2 ขอ ตอไปนี ้

1. ภราดรแขงขันเทนนิสชนะ  3 ตอ 2  เซต  ซึง่หมายความวา  ในการแขงขันเทนนิส  5  คร้ัง  

ภราดรชนะ  3  เซต  และแพ  2  เซต  ดงันัน้  ถาภราดรแขงขัน  10  เซต  แสดงวาภราดรจะ

ชนะ  6  เซต  และแพ  4  เซต 

2. ถาววั  3  ตวั  กินหญากองหนึ่งหมดในเวลา  10  วนั  ดังนั้น  วัว  9  ตัว  จะกินหญากองนีห้มด

ในเวลา  30  วนั  (ความสามารถในการกนิของวัวเทากันทุกคํา) 
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จากสถานการณทั้ง  2  สถานการณนี้ถูกตองหรือไมถูกตอง  ทานมีความคิดเห็นอยางไร ให

อธิบายเหตุผลประกอบความคิดของทานวาเพราะอะไร 

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

 

2.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล ผูวิจัยไดทําหนังสือจาก

บัณฑิตวิทยาลัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  และไปยังโรงเรียนโดยตรงพรอม

กันนั้นไดประสานงานโดยตรงไปยังผูบริหารแตละโรงเรียน  และนําหนังสือพรอมกับแบบทดสอบเขาไป

ยังโรงเรียนที่มีกลุมผูใหขอมูลอยูดวยตนเอง  และผูวิจัยไดเขาไปรับคืนเองภายใน 2  สัปดาห   

2.4  วเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) รายขอ และคาอํานาจจําแนก ( r ) ราย

ขอ  และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
 
  ตอนที่ 3  ศกึษาประสิทธิผลของการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
  การหาประสิทธิผลของการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนไปใช  ดังนี้ 

1.  กาํหนดกลุมตัวอยางรายละเอียดเหมือนกับตาราง 7  (ตอนที ่1) 

1.1  ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  เปนโรงเรียนขนาดกลาง  ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ จํานวน  10  

โรงเรียน  โรงเรียนละ  3  คน  รวมทั้งหมด  30  คน ในฐานะผูไดรับการประเมินและประเมินตนเอง  

1.2  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย  ในฐานะผูประเมิน  

จากโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

จํานวน  10  โรงเรียน  โรงเรียนละ  1  คน  รวมทั้งหมด  10  คน  

1.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในฐานะผูประเมิน  จากโรงเรียนขนาด

กลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จํานวน  10  โรงเรียน  

โรงเรียนละ  1  คน  รวมทั้งหมด  10  คน 



 161

 1.4  เพื่อนครูคณิตศาสตร ในฐานะผูประเมิน  จากโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ 

และขนาดใหญพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จํานวน  10  โรงเรียน  โรงเรียนละ  1  คน  

รวมทั้งหมด  10  คน 

2.  เครื่องมือวดัที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                           แบบสอบถามที่สรางขึน้เปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Close – ended  

Questionnaire) มาตรประมาณคา  5  ระดับ  ซึ่งเปนรายการประเมนิที่ไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาจากขั้นตอนขางตนแลว  และนาํมาปรับปรุง  แกไข  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม

ความคิดเหน็ตอชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แบงออกเปน  3  ตอน 

  ตอนที่  1  เปนขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูใชชุดการประเมิน 

  ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นตอชุดประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา  5  ระดบั  ดวยการ

พิจารณามาตรฐานการประเมินทางการศึกษา  4  ดาน  (The  Joint  Committee  on  Standards  for  

Education  Evaluation. 1994)   

ดานที่ 1  มาตรฐานดานอรรถประโยชน 

ดานที่ 2  มาตรฐานดานความเปนไปได 

ดานที่ 3  มาตรฐานดานความเหมาะสม 

ดานที่ 4  มาตรฐานดานความถูกตอง 

  ตอนที่  3  เปนขอคําถามปลายเปดถามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

แบบสอบถามนี้เปนแบบมาตรประมาณคา  5  ระดับ  มีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

            เหน็ดวยอยางยิ่ง  หมายถงึ   ขอความนั้นตรงหรอืสอดคลองกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

            เหน็ดวย   หมายถงึ   ขอความนัน้ตรงหรือสอดคลองกับความคิดเห็นของทานมาก 

            ไมแนใจ  หมายถึง   ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความคดิเห็นของทานปานกลาง 

            ไมเหน็ดวย   หมายถึง   ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความคิดเหน็ของทานนอย 

            ไมเหน็ดวยอยางยิง่  หมายถึง  ขอความนั้นตรงหรือสอดคลองกับความคิดเห็นของทานนอย

ที่สุด 

3.  เก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูพรอมกับข้ันตอนที่  2  การทดลองใชชุดการประเมิน

และตรวจสอบคุณภาพของชดุการประเมนิ 

3.1  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจสอบคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ

และบันทกึลงในคอมพวิเตอร   
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3.2  นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพวิเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS  for Windows   

3.3  การแปลความหมายของคะแนน โดยเทยีบกับเกณฑ  ดงันี ้   

                    คะแนนเฉลีย่   4.51 – 5.00   หมายถึง    มคีวามเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 

                    คะแนนเฉลีย่   3.51 – 4.50   หมายถึง    มคีวามเห็นดวยอยูในระดับมาก 

                    คะแนนเฉลีย่   2.51 – 3.50   หมายถึง    มคีวามเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

                    คะแนนเฉลีย่   1.51 – 2.50   หมายถึง    มคีวามเห็นดวยอยูในระดับนอย 

                    คะแนนเฉลีย่   1.00 – 1.50   หมายถึง    มคีวามเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

4.  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถาม 

สถิติพื้นฐาน  คือ  คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S) 

 ข้ันตอนดําเนนิการวิจัยทั้งหมดสามารถสรปุดังภาพประกอบ 3  

5.  ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถาม  ความคิดเห็นตอการประเมินโดยใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ขอ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

 
0. 

มาตรฐานดานอรรถประโยชน 
ผลการประเมนิสามารถนําไปพัฒนาครูไดจริง 

     

00. สารสนเทศที่ไดจากการประเมินเปนประโยชน

ตอผูเกี่ยวของ 

     

000 ผูประเมินมีความนาเชื่อถือ      
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                โดยสรุปแลว  การดําเนินการวิจัยเปนไปตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยของการพัฒนา

ชุดการประเมิน  สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะหจากความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 
1.  ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร 

2.  ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมิน

สมรรถนะ 

3. ผูเชี่ยวชาญดานการสอน

คณิตศาสตร   

4. ผูบริหารสถานศึกษา 
 

สังเคราะหเอกสารดานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของและ 
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

แนวทางการประเมิน 
1. กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน  2. กําหนดองคประกอบการประเมิน 

3. กําหนดตัวบงชี้การประเมิน 4. กําหนดรายการการประเมิน 

ตรวจคุณภาพความเที่ยงตรง  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  9  คน 

รางชุดการประเมินชุดที่ 1 ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
1.  วัตถุประสงค  2. สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย  3.  ตัวบงชี้   

การตรวจคุณภาพชุดการประเมินประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะกับตัวบงช้ี 
ครูคณิตศาสตรจํานวน  198 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางรายการการประเมิน  ทําการวิเคราะหองคประกอบ (Factor  

Analysis) 

ตอนที่ 1  สรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะ 

1.  ดานสมรรถนะจากสเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer 

and Spencer. 1993: 9 - 45) แมคลาแกน (McLagan. 

1997: 40-47)  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และ

บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) (สคบศ, 2550: ออนไลน)   

2.  มาตรฐานวิชาชีพครู    3.  มาตรฐานครูคณิตศาสตร 

4 . จรรยาบรรณครู 

5.  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

6.  หลักการสรางชุดการประเมิน  มาตรฐาน  ตัวบงชี้  และ

เกณฑการประเมิน 



 164

ตอนที่ 1 (ตอ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 

ตรวจสอบคุณภาพ  โดยผูเชี่ยวชาญและครูคณิตศาสตร  

1.  ความเที่ยงตรงของเกณฑการประเมิน   

2. ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความเหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือชุดประเมิน 

3.  . ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามประเมินประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินไปใช 

 

 

1. วิเคราะหความสอดคลองของผูประเมนิมากกวา 2 คน และหลายพฤติกรรม  โดยใช2 สูตรคือ 

1.1 สูตร κ ของโคเฮนเปนผูนาํเสนอ ในป ค.ศ. 1960 (Cohen. 1960)  

1.2 คาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน RAI (Rater Agreement Index)  
2. คุณภาพแบบทดสอบ  ชุดที่ 4 

2.1  ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา   

2.2 คาอํานาจจําแนกรายขอ แบบอัตนัย ตามวธิีของ D.R Whitney และ D.L Sabers 

2.3 คาความยากงาย รายขอ แบบอัตนัย ตามวธิีของ D.R Whitney และ D.L Sabers 

รางชุดการประเมินชุดที่ 2  ประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
1.  สรางแบบสังเกต (1) ดานสมรรถนะที่ 1 สมรรถนะยอยที่ 1 – 9  (2) สมรรถนะที่ 2 

2.  สรางแบบประเมินแบบมาตรวัดประมาณคา  Rating  Scale สมรรถนะที่ 3 

3.  สรางแบบวัด สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะยอยที่ 10 เพื่อวัดความรูตามเนื้อหาที่สอนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
4.  สรางเกณฑการประเมิน    5.  สรางคูมือการประเมิน  6.  สรางแบบสอบถามประเมินประสิทธิผล   

ตอนที่ 2  ตรวจสอบคุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

 
ตอนที่ 3  ศึกษาประสิทธิผลของการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

 

1)  มาตรฐานดานอรรถประโยชน   2)  มาตรฐานดานความเปนไปได 

3)  มาตรฐานดานความเหมาะสม   4)  มาตรฐานดานความถกูตอง 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  เร่ืองการ

พัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่งมีวัตถุประสงคหลักของ

การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากการ

ดําเนินการวิจัยตามรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยแลวนั้น  จึงไดวิเคราะหและไดนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลเปน  3  ตอน ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
    ตอนที่ 1  ผลการสรางชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

    ตอนที่ 2  ผลการศึกษาคุณภาพของชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

    ตอนที่ 3  ผลการศึกษาประสิทธิผลของการนาํชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศกึษาตอนตนไปใช   

 
   ตอนที่ 1  ผลการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน   
 ผลการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร   ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได

พัฒนาขึ้น  มีการดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ัน  ดังนี้ 

 
   ขั้นที่  1  ผลการกําหนดกรอบการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

     จากการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

จํานวน 4 คน ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร  ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินสมรรถนะ  

ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  และผูบริหารสถานศึกษา  ดานละ  1  คน สามารถสรุปประเด็น

จากทฤษฎี เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 และตาราง 6  ประกอบกับผลการสัมภาษณ  ได

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย ดังตาราง 8 
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ตาราง 8 สรุปสมรรถนะจาก ทฤษฎี เอกสาร  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของประกอบการสัมภาษณ 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

วัตถุประสงคของ

การประเมนิ

สมรรถนะครู

คณิตศาสตร 

ในการประเมินสมรรถนะของครู จําเปนที่จะตองมีวัตถุประสงคที่

ชัดเจน แนนอน เพื่อใหการดําเนินงานประเมินผลเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ การประเมินผลการปฏิบัติงานสอนที่

ละเอียดถี่ถวนและเที่ยงตรง จะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ

ประกอบการดําเนินงานในโรงเรียนได วัตถุประสงคของการ

ประเมินการสอนที่สําคัญสรุปไดดังนี้ (ไพฑูรย สินลารัตน. 2524 

: 92-103) 1) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการสอน แยกไดเปน 2 

ลักษณะ คือ 1.1) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการสอนของ

อาจารยเอง (Self-Improvement) 1.2)  การประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุงบริการดานการสอน 2) ประเมินเพื่อประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ แยกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 2.1)  การ

ประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 2.2)  การประเมินเพื่อ

เลื่อนเงินเดือนหรือความดีความชอบอื่นๆ 2.3)  การประเมินเพื่อ

จัดและคัดเลือกคนสอน 3) ประเมินเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ

ของผูเรียน 4) ประเมินเพื่อคนควาและวิจัย 

วัตถุประสงคของการประเมินที่โรงเรียนไดจัดขึ้น เพื่อตรวจสอบ 

วัตถุประสงคของการประเมิน

เพื่ อที่ จ ะพัฒนาปรั บป รุ งการ

ปฏิบัติงานของครูคณิตศาสตร  

อีกทั้งเปนแนวทางในการจัดอบรม

ก า ร พั ฒ น า ค รู คณิ ต ศ า ส ต ร 

ตลอดจนเปนหลักฐานในการ

เปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานดี

ขึ้น 

เพื่ อ ดํ า เนิ นกา รส ง เ ส ริม   พัฒนา  

สมรรถนะของครูคณิตศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ดวยวิธีการที่

เหมาะสม  หลากหลาย  คุมคา  และ

สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

วัตถุประสงคของ

การประเมนิ

สมรรถนะครู

คณิตศาสตร 

 (ตอ) 

การปฏิบัติการสอนและคุณสมบัติของครู หรือเปนกระบวนการที่

แสวงหาดัชนชีีว้ัดภารกิจหนาที่ของครูทีช่ัดเจน จากนัน้โรงเรียนก็

จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามลาํดับขั้นเปนผูประเมิน และ

กําหนดเวลาทีจ่ะประเมนิ แลวสรางเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลตางๆ ทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของครูแตละคน และ

นําผลมาวิเคราะหเพื่อตัดสนิใจที่จะจัดการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนใหมีคณุภาพมากยิง่ขึ้น (วิทยา คูวริัตน. 2539:19-20 

อางอิงจาก Herman,1973; Lewis, 1973; Harris, 1986; West 

&Bollington, 1990; Lunenburg &Omstein, 1991) 

 

  

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

 

 -  สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer ; & Spencer 

1993:9–11) พบวา สมรรถนะเปนลักษณะเฉพาะของแตละ

บุคคล (Underlying Characteristic) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (Causal Relationship) จากความมีประสิทธิผลของ

เกณฑที่ใช (Criterion-Reference) และ/หรือการปฏิบัติงานที่

ไดผลสูงสุด (Superior Performance)สามารถจําแนกออกได 

การกําหนดประเภทของสมรรถนะ

เพื่อวัดความสามารถดานตางๆ

ของครู ควรกําหนดใหครอบคลุม

โดยมีการจัดแบงเปน 2 สวนคือ

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่

เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 

จากทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ 

ขอมูลจากการสัมภาษณสามารถนํามา 

สังเคราะหกําหนดเปนสมรรถนะหลัก 3 

 ดาน ประกอบดวย  สมรรถนะที่  1 

สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรู 

ในรายวิชาคณิตศาสตร 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

 

เปน 5 ประการคือ1) แรงจูงใจ(Motive) 2) อุปนิสัย (Trait) 3) อัต

มโนทัศน(Self-Concept) หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจ

รวมถึงทัศนคติ (Attitude) คานิยม (Value) จินตภาพสวนบุคคล

(Self-Image) 4) ความรู(Knowledge) และ 5)ทักษะ(Skill) 

 

-  โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) เปนแนวคิดตาม

ทัศนะของแมคเคลแลนด (David  C.  McClelland)ทั้งความรู 

ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และคุณลักษณะอื่นๆ 

(สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ ไดแก บทบาทที่แสดงตอสังคม 

(Social Role) คือ บทบาทที่บุคคลแสดงออกตอผู อื่น 

ภาพลักษณภายใน(Self-Image) คือ ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะ และคุณคาของตนเอง อุปนิสัย(Traits) คือ ความเคยชิน 

พฤติกรรมซ้ําๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และแรงผลักดันเบื้อง

ลึก(Motives) คือ จินตนาการ แนวโนมวิธีคิดวิธีปฏิบัติตนอัน

เปนไปโดยธรรมชาติของบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน. 2548: 2 - 4) 

แตละบุคคลของครูในสวนของ

ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก  คื อ   คุ ณ

ลักษณะรวมของครูทุกตําแหนงที่

เ ป นพฤติ ก ร รมที่ พึ ง ป ระสงค

รวมกัน เชนครูตองสามารถจัดการ

เรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนให

เ กิ ด ค ว า ม รู ค ว า ม คิ ด ทั ก ษ ะ  

ก ร ะบวนกา ร เ รี ย น รู  เ จ ตคติ 

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่

พึ ง ป ร ะ ส ง ค ต อ ม า ต ร ฐ า น ที่

สอดคล อ งกั บ สั งคมไทยและ

ทัดเทียมกับนานาชาติในสวน

สมรรถนะที่เปนความเชี่ยวชาญ

เฉพาะในแตละบุคคลของครู โดย 

เฉพาะในกรณีครูคณิตศาสตรอาจ 

สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะทีจ่ําเปนใน

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของ

ครูและสมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่

เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู

โดยมีรายละเอียดของแตละ 

สมรรถนะและสมรรถนะยอย  ดังนี ้
สมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปน
ตอการจัดการเรียนรูในราย วิชา
คณิตศาสตร 
สมรรถนะยอย 1. ดานการพฒันา

หลักสูตรและการวางแผนการสอน 

สมรรถนะยอย 2. ดานการใชวิธีการ

สอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

สมรรถนะยอย 3. ดานการสราง

สภาพแวดลอมการเรียนรู 
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ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

 

- สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทาง 

การศึกษา(สคบศ.)ไดใหนิยามและกําหนดประเภทของสมรรถนะ

ตาง ๆ ดังนี้  (สคบศ.2550: ออนไลน) 1. สมรรถนะหลัก 

(CoreCompetency) คือคุณลักษณะรวมของขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง เพื่อหลอหลอมคานิยม และ

พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันประเภทของสมรรถนะหลักของครู

และบุคลากรทางการศึกษาแบงเปน 1.1)  การมุงผลสัมฤทธิ์1.2)  

การบริการที่ดี 1.3) การพัฒนาตนเอง และ1.4) การทํางานเปนทีม 

2. สมรรถนะประจําสายงาน(Functional Competency)คือ 

สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับแตละตําแหนงเพื่อสนับสนุนให

บุคลากรที่ดํารงตําแหนงนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัหนาที ่

และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้นประเภท

ของสมรรถนะประจําสายงานของครู แบงเปน 2.1)การจัดการ

เรียนรู 2.2)การพัฒนาผูเรียน 2.3)การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.4)การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย และ2.5)การสราง

ความรวมมือกับชุมชน  3.วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณวิชาชีพแบงเปน 3.1)การมีวินัย 3.2)การควบคุมตนเอง  

เ ป น ก า ร วั ด ด า น ค ว า ม รู ใ น

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร 

ในการประ เมิ นสมรรถนะครู 

องคประกอบหนึ่งที่พึงประเมินคือ

จรรยาบรรณวิ ชาชีพครู  ซึ่ งมี

ค ว า ม สํ า คั ญ อ ย า ง ยิ่ ง  เ ช น 

เดียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพอื่น ๆ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ค รู

คณิตศาสตรจึงควรนํากรอบแบบ

แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

ครู พ.ศ. 2539 มาใชเพื่อการ

ป ร ะ เ มิ น โ ด ย มี ก า ร ป รั บ ใ ห

เหมาะสมกับสภาพบริบททาง

สั ง คม ในป จ จุ บั น  โ ดยยั ง ค ง

ลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ     

สมรรถนะยอย 4. ดานการมทีักษะดาน

การสื่อสารเพือ่สงเสริมการเรียนรู 

สมรรถนะยอย 5. ดานการแกปญหาใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

และเกิดประสิทธิภาพ 

สมรรถนะยอย 6. ดานความเขาใจใน

ความหลากหลายและพฒันาการที่

แตกตางของผูเรียน 

สมรรถนะยอย 7. ดานการพฒันาสื่อ

และนวัตกรรม 

สมรรถนะยอย 8. ดานการวดัผลและ

ประเมินผล เพือ่พัฒนาการเรียนรู 

สมรรถนะยอย 9. ดานความสัมพันธที่

ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

สมรรถนะยอย 10. ดานความรูใน

เนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศกึษา

ตอนตน 
  

ตาราง 8 (ตอ) 
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ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

 

3.3) การปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม 3.4)การประพฤติปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางที่ดี 3.5)การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 3.6)

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และ 3.7) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
 

-  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห งชาติพุทธศักราช  2542  

คณะกรรมการอํานวยการของคุรุสภาไดอนุมัติเกณฑมาตรฐาน

เปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูจํานวน  12 มาตรฐานแตละ

มาตรฐานมีคําอธิบาย  และมีระดับคุณภาพโดยกําหนดไวเปน  3 

ระดับ  คือ   ระดับ 1  เปนลักษณะที่พึ่งผูอื่น  ระดับ 2  การปฏิบัติ

เปนอิสระริเริ่มเอง  ระดับ 3 การปฏิบัติชวยเหลือสังคมและผูอื่น

ไดดังรายละเอียดตอไปนี้(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549)

มาตรฐาน 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ  มาตรฐานที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม

ตางๆ  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน มาตรฐานที่  3  

มุงมั่นพัฒนาผู เ รียนใหเต็มตามศักยภาพ  มาตรฐานที่  4  

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

1) เปนคํามั่นสัญญาหรือพันธะ

ผูกพันตอ ผู เ รียน2) เปนคํ ามั่ น

สัญญาหรือพันธะผูกพันตอสังคม

3)เปนคํามั่นสัญญาหรือพันธะ

ผูกพันตอวิชาชีพ 4) เปนคํามั่น

สัญญาหรือพันธะผูกพันตอสถาน

ป ฏิ บั ติ ง า น   ต ล อ ด จ น

พระ ร าชบัญญั ติ สภาค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 

เ รื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มาตรา 50 ประกอบดวย  

1) จรรยาบรรณตอตนเอง  

2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  

3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  

4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ

วิชาชีพ และ  

5) จรรยาบรรณตอสังคม 

สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปน
ในการปฏิบตัิงานที่ไดรับมอบหมาย
ของครู 
สมรรถนะยอย 1. ดานการมุงเนน

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

สมรรถนะยอย 2. ดานการบริการที่ด ี

สมรรถนะยอย 3. ดานการพฒันา

ตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ 

สมรรถนะยอย 4. ดานการทาํงาน

รวมกันอยางกลัยาณมิตร 
สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่
เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชพีคร ู
สมรรถนะยอย 1. ดานการใหความรัก

และเมตตาศิษยโดยใหความเอาใจใส  

ชวยเหลือสงเสริมใหกําลงัใจใน

การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอ

หนา 

 

ตาราง 8 (ตอ)  
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ประเน สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

 

มาตรฐานที่  5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

อยูเสมอ  มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดย

เนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน  มาตรฐานที่  7  รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  มาตรฐานที่  8  

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มาตรฐานที่  9  รวมมือ

กับผู อื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มาตรฐานที่ 10  

รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน  มาตรฐานที่  11  

แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร  ในการพัฒนาและ  มาตรฐานที่  

12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 

-  มาตรฐานครูคณิตศาสตรทั้ งนี้ เพื่อตองการใหครู

คณิตศาสตรมีความรูความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ

และเปนไปตามมาตรฐานสากล(สสวท. 2545: 2)โดยแตละ

มาตรฐานมีมาตรฐานยอยและตัวบงชี้ ซึ่งจะแสดงเฉพาะแตละ

มาตรฐานดังนี้ (สสวท. 2545: 19 - 56)  มาตรฐานที่  1  

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร  มาตรฐานที่  2  การนํา

คณิตศาสตรมาใชอยางมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝพัฒนา

วิชาชีพของตนเอง 

 สมรรถนะยอย 2. ดานการอบรม สั่ง

สอน ฝกฝนสรางเสริมความรูทักษะ

และนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษย

อยางเตม็ความสามารถดวยความ

บริสุทธิ์ใจ 

สมรรถนะยอย 3. ดานการประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดแีกศิษยทัง้

ทางกาย วาจาและจิตใจ 

สมรรถนะยอย 4. ดานการไมกระทาํตน

เปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม

ของศิษย 

สมรรถนะยอย 5. ดานการไมแสวงหา

ประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย

ในการปฏิบัตหินาที่และไมใชศิษย

กระทาํการใด ๆอันเปนการหา

ประโยชนใหแกตนโดยมชิอบ 

ตาราง 8 (ตอ) 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

 

มาตรฐานที่  3  การจัดโอกาสการเรียนรูตามระดับการเรียนรู

และพัฒนาการของผูเรียน  มาตรฐานที่  4  การจัดกระบวนการ

เรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน มาตรฐานที่  5  การใช

วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

มาตรฐานที่  6  การสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ

มาตรฐานที่  7  พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู

โดยการสืบเสาะหาความรู มาตรฐานที่  8  การพัฒนาหลักสูตร  

สาระการเรียนรูและการวางแผนการสอน มาตรฐานที่  9  การ

ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูและมาตรฐานที่  10  การนํา

ชุมชนมารวมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน 
 

-  กรอบสมรรถนะของครูแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน

ศต ว ร รษที่ 2 1  ผลจ ากก า ร วิ จั ย พบ ว า สม ร ร ถน ะหลั ก 

(Competency)ของครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวย 

11 ดานคือ 1) การเตรียมแผนการสอนที่สอดคลองกับวิสัยทัศน

และพันธกิจ  2) การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 3)การ

พัฒนาและการใชทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน 

 สมรรถนะยอย 6. ดานการพฒันา

ตนเองทั้งในดานวิชาชพี บุคลิกภาพ

และวิสัยทัศนใหทนัตอการพัฒนาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

อยูเสมอ 

สมรรถนะยอย 7. ดานการใหความรัก

และศรัทธาในวิชาชพีครูและเปน

สมาชิกที่ดีขององคกรวชิาชพีครู 

สมรรถนะยอย 8. ดานการใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชีพและ

ชุมชนในทางสรางสรรค 

สมรรถนะยอย 9. ดานการประพฤติ 

ปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนรุักษและ

พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

สมรรถนะของการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

 

4) การพัฒนาทักษะการจัดลําดับความคิดในระดับสูง 5) การ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรู  6) การสงเสริมคานิยมดาน

ศีลธรรมและจริยธรรม  7) สงเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะ

วิชาชีพแกผูเรียน  8) การวัดและประเมินพฤติกรรมของผูเรียน  

9) การพัฒนาดานวิชาชีพ 10) การสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ

และ 11) การจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน(สํานักความสัมพันธ

ตางประเทศ  2552: ออนไลน) 
 

-  กรอบสมรรถนะครู  New  Mexico1)ความแมนยําใน

เนื้อหาหลักสูตร2)การใชวิธีการสอนที่ เหมาะสมไดอยาง

หลากหลาย3) การมีทักษะดานการสื่อสารกับนักเรียน4)ความ

เขาใจพัฒนาการของผูเรียน5) การมีกระบวนการและเทคนิคใน

การวัดและประเมินไดอยางมีประสิทธิผล6)มีกระบวนการจัดการ

หองเรียน 7) การคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน8) การพัฒนา

วิชาชีพ9)การสรางเครือขายกับผูเกี่ยวของ โรงเรียน  ครอบครัว  

ชุมชน  (NM Teacher Competencies 2553: online) 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวม

ขอมูลการประเมิน

สมรรถนะครู

คณิตศาสตร 

ปจจุบันมกีารพัฒนาเครื่องมือหลายประเภท  ทั้งนี้เพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของขอมูลที่ไดมา  ตลอดจน

ใหเหมาะสมกบัผูที่จะนําเครือ่งมือไปใชและผูใหขอมูล  ดังนัน้

การเลือกใชเครื่องมือชนิดใดนั้นตองคํานงึถึงวัตถุประสงคและ

ขอมูลที่ตองการที่จะนําเครื่องมือนัน้ไปเกบ็ขอมูล  เครื่องมือที่ใช

ในการวัดประเมินผลทางการศึกษาไดมีนกัวิชาการไดให

ความหมายตาง ๆ และการจัดประเภทตามวิธีการตางๆ แตกตาง

กันไป  ในที่นี้ไดนําเสนอเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลใน

การวิจยัทางการศึกษานั้นแบงไดเปน  5  ประเภทใหญ (ลวน 

สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 125 - 214; จิระวัฒน วงศ

สวัสดิวัฒน.2547: 157 - 223; และ สุวมิล  ติรกานันท: 2550; 

17-146)  ดังนี ้ 1.  แบบทดสอบ (Test)  การรวบรวมขอมูลใน

การวิจยัทางการศึกษาหรือสังคมศาสตรในบางครั้งตองอาศัย

แบบทดสอบเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  แบบทดสอบ

เปนชุดของคําถามที่ใหผูเขาสอบเปนผูตอบแบบทดสอบอาจเปน

การเขียน  การพูด  หรือการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่สามารถวัด 

ก า ร ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ต อ ง ไ ด

เครื่ องมือที่ มี ความเหมาะสม 

สามารถวัดไดกับสมรรถนะที่มี

ความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของสุวิมล   วองวานิช 

(2543 : 63 – 64) ที่กลาววาการ

ใชแบบทดสอบกับตัวบงชี้ที่ เปน

ความรูหรือตัวบงชี้ที่เปนนามธรรม

หรือคุณลักษณะภายในที่มองไม

เห็นการใชแบบสอบถามกับตัว

บงชี้ที่สะทอนความรูสึกหรือความ

คิดเห็นหรือขอเท็จจริงการใชแบบ

สังเกตกับตัวบงชี้ที่มีพฤติกรรมให

สามารถสังเกตเห็นได 

 

 

 

จากการศึ กษาทฤษฎี  งานวิ จั ยที่

เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ค รู

คณิ ตศาสตร ใ นค รั้ งนี้ จึ ง เ ลื อ ก ใช

เครื่องมือใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค

การวิจัยและขอมูลที่ตองการ ตลอดจน

นําเทคโนโลยีเขามาชวยในการประเมิน 

ประกอบดวย 

1.  แบบสงัเกต 

2.  แบบวัดแบบทดสอบแบบอัตนัยโดย

ใหอธิบายเหตผุลเพื่อใชในการประเมิน

สมรรถนะที่ 1 ในสวนสมรรถนะยอยที ่

10   

3. แบบประเมนิแบบมาตรวดัประมาณ

คา (Rating  Scale)   
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวม

ขอมูลการประเมิน

สมรรถนะครู

คณิตศาสตร 

(ตอ) 

ไดและนําไปวิเคราะหขอมูลที่วัดโดยใชแบบทดสอบมีทั้งขอมูล

ดานความรู  ความเขาใจ (Cognitive Domain) ดานความรูสึก

(Affective  Domain)  และดานทักษะ(Psychomotor  Domain)  

2. แบบสอบถาม(Questionnaires) เปนเครื่องมือที่

เหมาะสมในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจ ในกรณีที่

กลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรที่จะรวบรวมขอมูลนั้นอยูใน

ลักษณะที่กระจัดกระจายกันมากๆ  ประกอบกับผูวิจัยมี

งบประมาณและเวลาในการวิจัยคอนขางจํากัด ซึ่งประกอบดวย

ชุดของคํ าถามที่ ต อ งการใหกลุ ม ตัวอย า งตอบ  โดยกา

เครื่องหมายหรือเขียนตอบ หรือกรณีที่กลุมตัวอยางอานหนังสือ

ไมไดหรืออานไดยาก อาจใชวิธีสัมภาษณตามแบบสอบถาม 

นิยมถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงและความคิดเห็นที่ไมซับซอนของ

บุคคล 

3. แบบวัดเจตคติ (Attitude Scale) เปนชุดของขอคําถาม

ดานความรูสึกที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งมี

การกําหนดระดับของคําตอบไวเปนชวงๆ (Interval) ใหกลุม 

 4. มีการใชเทคโนโลย ีวีดีโอคลิปมาเปน

อุปกรณชวยในการประเมินสมรรถนะที่

1  สมรรถนะทีจ่ําเปนตอการจัดการ

เรียนรูในรายวชิาคณิตศาสตร 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวม

ขอมูลการประเมิน

สมรรถนะครู

คณิตศาสตร 

(ตอ) 

ตัวอยางเลือกตอบตามความรู สึกที่ แทจ ริง  ซึ่ ง เจตคติจะ

ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) สวนที่เปนความรูหรือความเชื่อ 

(Cognitive or Belief Component) ซึ่งเปนการรับรูหรือความ

เชื่อของบุคคลตอสิ่งเรานั้น  2) สวนที่เปนความรูสึกหรือการ

ประเมิน (Feeling or Evaluating Component) ซึ่งเปนกริยา

ทาทีที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดีตอสิ่งเรานั้น และ

3) สวนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งเปนความ

โนมเอียงที่จะกระทําหรือจะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งเรา

นั้นฉะนั้นการวัดเจตคติจึงตองวัดทั้ง 3 องคประกอบของเจตคติ

และจะตองวัดเปนภาพรวมๆ  โดยพิจารณากิริยาทาทีการ

ตอบสนองตอสิ่งเราในหลายดาน หลายประการรวมกัน มิใชวัด

จากการกระทําหรือพฤติกรรมอยางเดียว นอกจากนั้นการวัดเจต

คติยังตองบงบอกทั้งปริมาณความมากนอยของเจตคติที่มีตอสิ่ง

เราและทิศทางที่บอกวามีเจตคติไปในทางบวกหรือทางลบดวย 

4. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ใช

เปนเครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูลการวิจัย การสัมภาษณมี 
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ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวม

ขอมูลการประเมิน

สมรรถนะครู

คณิตศาสตร 

(ตอ) 

จุดมุงหมายทํานองเดียวกับการใชแบบทดสอบ จึงมีผูเรียกการ

สั ม ภ า ษ ณ ว า เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป า ก เ ป ล า  (Oral 

Questionnaires) แตมีความแตกตางกันตรงวิธีการ กลาวคือการ

สัมภาษณ ผูสัมภาษณเปนฝายซักถามโดยการพูด ผูตอบก็ตอบ

โดยการพูดแลวผูสัมภาษณเปนฝายบันทึกคําตอบ สวนการใช

แบบสอบถามผูตอบตอบโดยการเขียน ตอบลงในแบบสอบถาม 

ซึ่งการสัมภาษณเปนการพบปะถามตอบกันโดยตรง หากมีขอ

สงสัยหรือคําถามใด คําตอบไมชัดเจนก็ถามซ้ําหรือทําความ

เขาใจได และสามารถทําไดทันทีเปนการสรางความมั่นใจทั้ง

ผูตอบและผูทําวิจัย 

5. การสังเกต (Observation) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชเปน

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยการใชประสาทสัมผัส

ของผูสังเกต แลวผูสังเกตเปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได อาจ

บันทึกไดหลายวิธี  เชน  การเขียน  การอัดเสียงลงในแถบ

บันทึกเสียง บันทึกเหตุการณไวในวีดีทัศน วิธีการสังเกตเหมาะ

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและปรากฏการณตางๆ  

 

  

 

ตาราง 8 (ตอ) 
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ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

บุคลากรที่มีสวน

รวมในการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

ผูรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะครู  จะตองพิจารณาวาจะ

ใหใครเปนผูประเมินสมรรถนะนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

ความพรอม และวัฒนธรรมขององคกร เปนตน ผูที่สามารถ

ประเมินสมรรถนะได มีดังนี้ 

1. หนวยงานตนสังกัด 

2. ผูบริหารสถานศึกษา 

3. หัวหนางาน 

4. เพื่อนรวมงาน  

5. ประเมินตนเอง  
6. ประเมินโดยนักเรียน 

7. ประเมินโดยผูปกครอง 
8. ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อให ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน  เขามามี

สวนรวมในการประเมินจึงมีรูปแบบของผูมีสวนรวมในการ

ประเมินดังนี้ 

ควรให ผูมีส วนเกี่ ยวของในการ

จัดการเรียนการสอน  เขามามีสวน

รวมในการประเมินโดยผูที่เกี่ยวของ

กับผู ถู กประ เมิน เปนผู ประ เมิน

สมรรถนะ เชนผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน  นักเรียน  ผูปกครอง เปน

ตน และเมื่อทุกคนประเมินเสร็จแลว

ก็ ห าข อส รุปว าผู ถู กป ระ เมิ นมี

สมรรถนะอยูในระดับใดขอดีของ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ บ บนี้ ก็ คื อ ก า ร 

ประเมินโดยบุคคลหลายคนหลาย

ระดับทําใหมีหลายมุมมองลดอคติ

จากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว 

ขอจํากัดคือมีภาระเอกสารจํานวน

มากบางครั้ งผู ประ เมินมีความ

เกรงใจทําใหประเมินสูงกวาความ

เปนจริง 

จากการศึกษาทฤษฎี งานวิจยัที่

เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชีย่วชาญผู

มีสวนรวมในการประเมินสมรรถนะ

ครู คณิตศาสตรครั้งนี้ประกอบไปดวย  

2  สวนคือ 

1.  ผูประเมินไดแกเพื่อนครูและ

หัวหนากลุมสาระวิชาคณิตศาสตร

หัวหนาฝายหรือรองผูอํานวยการฝาย

วิชาการ 

2.  ผูไดรับการประเมินคือ  ครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

 

ตาราง 8 (ตอ) 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

บุคลากรที่มีสวน

รวมในการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

การประเมินโดยผูบังคับบัญชาเปนเทคนิคการประเมิน

สมรรถนะที่ใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินผูใตบังคับบัญชาฝาย

เดียวเพราะเชื่อวาผูบังคับบัญชาจะรูจักผูใตบังคับบัญชามาก

ที่ สุด และตองรับผิดชอบการทํางานของผูใตบังคับบัญชา

ข อจํ ากั ดคื อ  ผู บั งคั บ บัญชาอาจไม เ ห็ นพฤติ ก ร รมของ

ผูใตบังคับบัญชาตลอดเวลาการประเมินจากผูบังคับบัญชา

ใกลชิดแตเพียงฝายเดียวอาจไมสามารถใหคําแนะนําที่เปน

ประโยชนตอการทํางานและอาจมีความ เอนเอียงหรืออคติกับ

ผูใตบังคับบัญชาบางคนได 

การประเมินตนเองและผูบังคับบัญชาเปนเทคนิคการ

ประเมินสมรรถนะที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเพราะเปดโอกาส

ใหทั้งผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชารวมกันประเมินมีการ

พูดคุย  ปรึกษาหารือและตกลงรวมกัน  วิธีนี้มีขอจํากัด คือ

บางครั้งผลการประเมินที่พนักงานประเมินกับผูบังคับบัญชาอาจ 
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ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสัมภาษณ สังเคราะหรวม 
 มีผลประเมินไมตรงกัน ทําใหตกลงกันไมได สงผลใหเกิดความ

ขัดแยงวิธีแกไขคือพนักงานและผูบังคับบัญชาตองบันทึกพฤติกรรม

ระหวางชวงเวลาการประเมินไวใหชัดเจนและนํามาใชประกอบ

ในชวงการสรุประดับสมรรถนะรวมกัน 

ประเมินแบบสามรอยหกสิบองศา(360 Evaluation) การ

ประเมินสมรรถนะแบบ 360 นี้ เปนการประเมินโดยใชเครื่องมือ

หลากหลายแบบ  เชนเปนแบบสอบถาม (Rating Scale) แบบ

สังเกต โดยใหผูที่เกี่ยวของกับผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ  

 

  

ระยะเวลาในการ

ประเมิน 

- กําหนดชวงเวลาและความถี่ ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานซึ่งไมมีกฎเกณฑตายตัววาควรทําอยางไรแตระยะเวลาที่

ใชกันโดยทั่วไปคือปละ 1 - 2 ครั้งหรือครบวงจรการทํางานหนึ่งๆ 

- การกําหนดชวงเวลาของการประเมินเพื่อขอใบประกอบ

วิชาชีพ  อยูในระยะเวลา 3 – 5 ป 

-  การกําหนดชวงระยะเวลาของการประเมินสมรรถนะของ 

สคบศ.อยูในระยะเวลา 3 – 5 ป  เพื่อใหผูไดรับการประเมินไดนําผล

การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองตอไป 

สารสนเทศที่ไดจากการประเมิน

จะตอง รวดเรว็ ทันสมยัและตรง

ประเด็นกับวัตถุประสงคที่

ตองการพฒันา 

จากการศึกษาทฤษฎี งานวิจยัที่

เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชีย่วชาญ

ควรประเมินในทกุๆ 3 – 5  ป  เพื่อให

ครูคณิตศาสตรนําผลการประเมินที่

ไดไปพัฒนาสมรรถนะของตนเอง

ตอไปทั้งในสวนที่เปนสมรรถนะที่เดน  

และสมรรถนะที่มีโอกาสไดรับการ

พัฒนา 

 

ตาราง 8 (ตอ) 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสัมภาษณ สังเคราะหรวม 

การรายงานผล

ปอนกลับในการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

ผลที่ไดจากการประเมินตองสะทอนใหผูไดรับการประเมนิทราบ เพื่อ

ไปใชประโยชนในดานตางๆ ตอไปนี ้

1)  ดานการสอน การประเมินผลการสอนเพื่อนําผลมาใชใน

การปรับปรุงการสอนเปนการดําเนินการที่จะใหไดขอมูลปอนกลับ 

(Feedback) แกผูสอน ผูสอนสามารถวิเคราะหจากขอมูลนี้วา

วิธีการสอนของตนเปนอยางไร มีจุดบกพรองตรงไหนเพื่อจะได

ปรับปรุงการสอนใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แลวยังสามารถนํามาใชในการปรับปรุงบริการ

ดานการสอน เชน การจัดชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมของการ

สอนไดอีกดวย 

2) ดานการเรียน การประเมินผลการสอนเพื่อนําผลมาใชใน

การเรียนจะเปนการประเมินในดานการใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือก

วิชาเรียน และเปนแนวทางใหผูเรียนไดปรับตัวใหเขากับสภาพการ

เรียนของวิชานั้นๆ  

การสะทอนผลการประ เมิน

เพื่อใหผูถูกประเมินเมื่อได รับ

การประเมินแลวทราบถึงจุดเดน

และจุดที่ มี โอกาสได รับการ

พัฒนา  เพื่อใหตนเองและผูมี

สวนเกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอนนําสารสนเทศไป

พัฒนาใหเกิดประโยชนตอไป 

จากการศึกษาทฤษฎี งานวิจยัที่

เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชีย่วชาญ

ในการประเมนิสมรรถนะครู 

คณิตศาสตรครั้งนี ้

1.  คณะกรรมการการประเมนิเปนผู

สรุปการประเมิน  เพื่อเปนขอมูล

ปอนกลับใหกบัผูไดรับการประเมิน

เปนรายบุคคลนําไปใชในการพัฒนา

ตนเอง 

2.  คณะกรรมการการประเมนิ

รายงานผลปอนกลับในภาพรวมของ

โรงเรียนใหกับผูอํานวยการโรงเรียน  

เพื่อนาํไปใชในการวางแผนพัฒนา

บุคลากร 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ประเด็น สาระสําคัญจากทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ สาระสําคัญจากการสมัภาษณ สังเคราะหรวม 

การรายงานผล

ปอนกลับในการ

ประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตร 

(ตอ) 

3) ดานการบริหาร การประเมินผลการสอนเพื่อนําผลมา

ใชในการบริหารงานนั้นเปนการดําเนินงานเพื่อหาขอมูลให

ผูบริหารใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในดานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการบริหาร เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน

ตําแหนงทางวิชาการ การจัดวิชาการสอน  และการพัฒนา

บุคลากรดานอื่นๆ อยางไรก็ดี ขอมูลที่นํามาใชในดานการบริหาร

ควรเปนขอมูลที่ไดมาจากหลายๆ แหลงเพื่อเปนการใหความ

ยุติธรรมกับผูถูกประเมิน 

4) ดานการคนควาวิจัย จุดมุงหมายของการประเมินผล

การสอนในขอนี้เปนจุดมุงหมาย เชิงวิชาการที่มุงเนนการหา

ขอมูล เพื่อนํามาใชเปนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร การ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาแบบเรียนและ

อุปกรณการสอน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ 
1.  ควรใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร 
2.  ควรประเมนิรายการดานเทคโนโลยีเพื่อใหครูนําเทคโนโลยีเขามาชวยดําเนนิการจดัการ 

เรียนการสอนไดอยางทัว่ถงึ 

3.  สมรรถนะครคูณิตศาสตรไมจําเปนตองประเมินสมรรถนะทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับการ 
จัดการเรียนการสอน 

  จากผลการดําเนินงานในตาราง 8  และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ  เปนขอมูล

สารสนเทศที่สําคัญและเปนประโยชนในการนํามาสังเคราะหกับการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี

ตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ไดสมรรถนะหลักและสมรรถนะยอยสําหรับการพัฒนาชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อนําไปพัฒนาตัวบงชี้  ดําเนินการสราง

คําอธิบายของสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย   (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค)  เพื่อนําไปพัฒนาชุด 

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

 
             ขั้นที่  2  ผลการสรางและพฒันาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณติศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
                ผูวิจัยไดกรอบแนวทางในการสรางชุดประเมิน  จากการศึกษาเอกสารแนวคิด  ทฤษฎี  

งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นํามาสรางชุดการประเมิน และคูมือสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สรุปผลไดดังนี้ 
1. ผลการกาํหนดวัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครูคณติศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  คือ 

1) เพื่อพฒันาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล 

3) เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใหกับบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. สมรรถนะที่ใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน   
     ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย และ

ตัวบงชี้ ที่ใชในการประเมิน ไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  9 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

พิจารณาความสอดคลองของสมรรถนะยอย ที่ใชในการประเมินกับสมรรถนะหลัก และตัวบงชี้ที่ใชใน

การประเมินกับสมรรถนะยอย นําผลมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง ไดสมรรถนะยอยและ    



184 
 

ตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา  0.50  โดยสรุปแลวไดสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอยและ

จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด ดังตาราง 9 - 12 

 

ตาราง 9 รายการสมรรถนะหลัก  รายการสมรรถนะยอย  จํานวนตัวบงชี้  ในการพัฒนาชุดการประเมิน 

      สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย   จํานวน 
ตัวบงชี ้

สมรรถนะที่  1  
สมรรถนะที่จําเปน

ตอการจัดการเรียนรู

ในรายวิชา

คณิตศาสตร   

 

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

2.  ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

3.  ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

4.  ดานการมทีักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพ 

6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของ

ผูเรียน 

7.  ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม 

8.  ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

9.  ดานความสัมพันธที่ดกีับผูมีสวนรวมจดัการศึกษา 

10.  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

2 

3 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

6 

 รวม 27 

สมรรถนะที่ 2  
สมรรถนะที่จําเปน

ในการปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายของ

ครู   

1.  ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

2.  ดานการบริการที่ด ี

3.  ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี 

4.  ดานการทาํงานรวมกนัอยางกัลยาณมติร 

 

2 

3 

4 

2 

 รวม 11 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย จํานวน 

ตัวบงชี ้
สมรรถนะที่  3  
สมรรถนะที่

เกี่ยวของกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชพีครู   

1.   การใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ 

สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

2.   การอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถกูตองดี

งามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   

3.   การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา 

และจิตใจ   

4.   การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 

อารมณ และสังคมของศิษย   

5.   การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามสิสินจางจากศษิยในการปฏิบัติ

หนาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชน

ใหแกตนโดยมชิอบ   

6.   การพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ให

ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

7.   การรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ

ครู   

8.   การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค   

9.   การประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา

และวัฒนธรรมไทย   

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

3 

3 

 รวม 26 

  

จากตาราง 9  เปนการแสดงจํานวนสมรรถนะ  และจํานวนตัวบงชี้  เมื่อไดตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญแลวไดคาดัชนีความสอดคลองมากกวา  0.50  ตามเกณฑที่กําหนด  

ไดจํานวนสมรรถนะหลัก  ทั้งหมด  3  สมรรถนะ  โดยสมรรถนะที่ 1 มีสมรรถนะยอย  10  สมรรถนะ  

และจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  27  ตัว   สมรรถนะที่ 2  มีสมรรถนะยอย  4  สมรรถนะ  และจํานวนตัวบงชี้

ทั้งหมด  11  ตัว  สมรรถนะที่ 3  มีสมรรถนะยอย  9  สมรรถนะ  และจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด  26  ตัว 
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ตาราง 10  สมรรถนะยอย และตัวบงชี้ของสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

      สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 

 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการ

วางแผนการสอน 

1.  ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร 

2.  ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

2. ดานการใชวิธกีารสอนที่หลากหลาย

และเหมาะสม 

3. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิด 

4. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสรางความรูใหมได 

5. ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่สงเสริมการพัฒนา

ชีวิตและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

3. ดานการสรางสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

6. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

7. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางจิตวทิยา 

4. ดานการมีทกัษะดานการสือ่สารเพื่อ

สงเสริมการเรียนรู 

8. ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกได

เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

9. ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลยี  

สารสนเทศ เปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกดิ

การเรียนรู 

5. ดานการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพ 

10. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

11. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร  ในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

6. ดานความเขาใจในความ

หลากหลายและพัฒนาการที่

แตกตางของผูเรียน 

12. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

13. ความสามารถในการสงเสริม  พฒันา  ผูเรียน  ให

ไดรับประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรไดตาม

ศักยภาพ 
 



187 
 

ตาราง 10 (ตอ) 

 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

7. ดานการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 14. ความสามารถในการผลติสื่อ นวัตกรรม  ให

สอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีน และความตองการของ

ผูเรียน 

15. ความสามารถในการประเมินและปรับปรุงสื่อ  

นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีนและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

8. ดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 

16. ความสามารถในการสรางเครื่องมือวดัผลและ

ประเมินผล 

17. ความสามารถในการวัดผลและประเมนิผลเพื่อ

วินิจฉัยระดับการเรียนรูของผูเรียน 

18. ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การรายงาน  

และการนาํเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน 

9. ดานความสัมพันธที่ดีกับผูมสีวน

รวมจัดการศึกษา 

19. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ

ผูปกครอง 

20. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ

โรงเรียน 

21. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับสังคม

ภายนอก 

10. ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษาตอนตน 

22. ความรูที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ 

23. ความรูที่เกี่ยวของกับการวัด 

24. ความรูที่เกี่ยวของกับเรขาคณิต 

25. ความรูที่เกี่ยวของกับพชีคณิต 

26. ความรูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและความ

นาจะเปน 

27. ความรูที่เกี่ยวของกับทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 
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  จากตาราง  10  ผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองของสมรรถนะยอย ที่ใชในการประเมิน

กับสมรรถนะหลัก และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินกับสมรรถนะยอย ของสมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่

จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร พบวา สมรรถนะยอยทั้งหมด 10 สมรรถนะ  มีคา

ดัชนีความสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดมากกวา 0.50  จํานวน 10 ขอ และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน 

ทั้งหมด 27 ขอ ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 2 ขอคือ  ตัวบงชี้ในสมรรถนะยอยที่ 3  มีคาต่ํากวาเกณฑที่

กําหนด  คือตัวบงชี้ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม  และตัวบงชี้ในสมรรถนะยอยที่ 4  

มีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  คือตัวบงชี้ความสามารถในการใชการสื่อสารดวยการพูด  อาน  เขียน  

คณิตศาสตรไดถูกตอง เหมาะสม 

  จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว

ในแบบสอบถามในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ปรับแกภาษาสมรรถนะยอยบางประเด็นใหชัดเจนมากขึ้น 

2.  ปรับแกภาษาตัวบงชี้บางตัวใหชัดเจนมากขึ้น 

3. ตัวบงชี้บางขอซํ้าซอนกัน 

4. ตัวบงชี้ขอ 6. ความรูที่เกี่ยวของกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ใน 

                สมรรถนะยอย  10  เมื่อนําไปสรางแบบทดสอบสามารถใชรวมกับตัวบงชี้ตัวอื่นๆ  ได  จึง

เปนขอเสนอแนะที่นําไปใชในการสรางแบบทดสอบอัตนัยเหลือตัวบงชี้  5  ตัว 
 
ตาราง 11 สมรรถนะยอย  และตัวบงชี้ของสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

      สมรรถนะที่  2. สมรรถนะที่จาํเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู

 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

1. ดานการมุงเนนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

28. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

29. ผลการปฏบิัติงาน 

2. ดานการบริการที่ด ี 30. ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 

31. ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ   

32. ความสามารถในการพฒันา  และปรบัปรุงงานการ

ใหบริการ อยางตอเนื่อง 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

3. ดานการพัฒนาตนเองใหมีความ

เชี่ยวชาญเชิงวิชาชพี 

33. ความสามารถในการติดตามความเคลือ่นไหว ทาง

วิชาการ และวชิาชีพ 

34. ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

คอมพิวเตอร 

35. ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

ภาษาตางประเทศ 

36. ความสามารถในการพฒันาตนเองในดานผลงานทาง

วิชาการ 

4. ดานการทาํงานรวมกนัอยาง

กัลยาณมิตร 

37. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกนั 

38. ความมีมนุษยสมัพนัธในการทํางานรวมกนั 

 

  จากตาราง 11 ผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองของของสมรรถนะยอย ที่ใชในการ

ประเมินกับสมรรถนะหลัก และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินกับสมรรถนะยอย ของสมรรถนะที่ 2. 

สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครูพบวา สมรรถนะยอยทั้งหมด 4 สมรรถนะ 

มีคาดัชนีความสอดคลองตาม  เกณฑที่กําหนดมากกวา 0.50  จํานวน 4 ขอ และตัวบงชี้ที่ใชในการ

ประเมิน ทั้งหมด 11  ขอ ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 2 ขอคือ  ตัวบงชี้ในสมรรถนะยอยที่ 1 มีคาต่ํากวา

เกณฑที่กําหนด  คือตัวบงชี้ความสามารถในการพัฒนา และปรับปรุงงาน  อยางตอเนื่อง  และตัวบงชี้

ในสมรรถนะยอยที่ 4  มีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  คือตัวบงชี้ความสามารถในการ พัฒนาและ

ปรับปรุงงานรวมกัน 

  จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว

ในแบบสอบถามในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ปรับแกภาษาสมรรถนะยอยบางประเด็นใหชัดเจนมากขึ้น 

2. ปรับแกภาษาตัวบงชี้บางตัวใหชัดเจนมากขึ้น 

3. ตัวบงชี้บางขอซํ้าซอนกัน 
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ตาราง 12 สมรรถนะยอย และตัวบงชี้ของสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

      สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

1. ดานการใหความรักและเมตตาศิษย 

โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ 

สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา

เรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

39. การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและไววางใจ

ไดของศิษย 

40. การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษย

ในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาและศักยภาพของ

ศิษย 

41. การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตาม

ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 

42. การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 

2. ดานการอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สราง

เสริมความรู ทกัษะและนิสัยที่

ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็ม

ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

43. การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 

44. การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 

45. การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

3. ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดแีกศิษยทัง้ทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

46. การตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผล

ตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

47. การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานงึถงึผลที่จะ

เกิดขึ้นกับศิษยและสังคม 

48. การกระทาํตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอน

ของตน และวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

4. ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษ

ตอความเจรญิทางกาย สติปญญา 

จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย 

49. การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม

ของศิษย 

50. การละเวนการกระทาํทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพและ

รางกายของศษิย 

51. การละเวนการกระทาํทีส่กัดกั้นพัฒนาการทาง

สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศษิย 

5. ดานการไมแสวงหาประโยชนอัน

เปนอามิสสินจางจากศิษยในการ

ปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษยกระทาํ

การใด ๆ อันเปนการหาประโยชน

ใหแกตนโดยมชิอบ 

52. การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรอืผลประโยชน

อันมิควรจากศิษย 

53. การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดย

มิชอบ 

6. ดานการพัฒนาตนเองทัง้ในดาน

วิชาชพี บุคลิกภาพและวิสัยทัศน ให

ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ 

เศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงอยู

เสมอ 

54. การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรูใหม

ที่เกีย่วกับวิชาชีพอยูเสมอ 

55. การมีความรอบรู  ทนัตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชพี และเทคโนโลย ี

56. การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม 

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

7. ดานการใหความรักและศรัทธาใน

วิชาชพีครู และเปนสมาชิกทีด่ีของ

องคกรวิชาชีพครู 

57. ความเชื่อมั่น ชืน่ชม ภูมใิจในความเปนครูและองคกร

วิชาชพีครู วามีความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

58. การเปนสมาชิกองคกรวชิาชีพครูและสนับสนนุหรือ

เขารวมหรือเปนผูนาํในกิจกรรมพัฒนาวชิาชีพครู 

8. ดานการใหความชวยเหลือเกื้อกูล

เพื่อนรวมอาชพีและชุมชนในทาง

สรางสรรค 

59. การใหความรวมมือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกเพื่อน

ครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

60. การใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย  ส่ิงของแกเพื่อน

ครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

61. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทัง้ใหคําปรึกษา  

แนะนาํแนวทาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

ที่ สมรรถนะยอย ตัวบงชี ้

9. ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปน

ผูนําในการอนรัุกษและพัฒนาภูมิ

ปญญาและวฒันธรรมไทย 

62. การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

63. การเปนผูนําในการดําเนินงาน เพื่ออนุรักษและ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม 

64. การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวม

กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ 

 

   จากตาราง 12  ผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองของของสมรรถนะยอย ที่ใชในการ

ประเมินกับสมรรถนะหลัก และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินกับสมรรถนะยอย ของสมรรถนะที่  3  

สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  พบวา สมรรถนะยอยทั้งหมด 9 สมรรถนะ มีคาดัชนี

ความสอดคลองตาม  เกณฑที่กําหนดมากกวา 0.50  จํานวน 9  ขอ และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน 

ทั้งหมด 26  ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองตาม  เกณฑที่กําหนดครบทุกขอ 

  จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว

ในแบบสอบถามในประเด็น ปรับแกภาษาตัวบงชี้บางตัวใหเปนปจจุบันมากขึ้นแตความหมายยัง 

คงเดิม 

 
            3. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  
               ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโครงสรางองคประกอบของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู

คณิตศาสตรที่สังเคราะหข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory 

Factor Analysis)  เปนการวิเคราะหความเหมาะสมของตัวบงชี้การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
   ผลการวิเคราะห 

3.1 ความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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3.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมิน 

สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
                3.1  ความเหมาะสมของตวับงชี้ทีจ่ะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครู
คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
        ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมรรถนะยอยและตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนการพิจารณาสมรรถนะยอย ตัวบงชี้

ในแตละสมรรถนะ  วาหากนํามาใชในการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร และ/หรือประเมิน

ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  จะมีความเหมาะสมในระดับใด  โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน  

จํานวน  198  คน  แสดงดังตาราง  13 – 15 

 

ตาราง 13 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะ 

      นําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สมรรถนะที่ 1  

      สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 

 

สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้ S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

1. ดานการพฒันาหลกัสูตรและการวางแผนการ
สอน 

3.88 0.70 มาก 

1.  ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร 3.73 0.75 มาก 

2.  ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

4.04 0.77 มาก 

2. ดานการใชวิธกีารสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสม 

4.00 0.57 มาก 

3.  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิด 

4.11 0.66 มาก 

4.  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสราง

ความรูใหมได 

4.05 0.68 มาก 

5.   ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ

พัฒนาชวีิตและทักษะวชิาชพีแกผูเรียน 

3.84 0.74 มาก 

X
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

3.  ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 3.82 0.72 มาก 

6.  ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ 

3.79 0.86 มาก 

7.  ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทาง

จิตวิทยา 

3.84 0.73 มาก 

4.  ดานการมีทักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริม
การเรยีนรู 

4.02 0.57 มาก 

8.  ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกได

เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

4.13 0.62 มาก 

9.  ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  

เทคโนโลย ี สารสนเทศ เปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

3.91 0.70 มาก 

5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

4.05 0.61 มาก 

10. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

4.09 0.66 มาก 

11. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร  ในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

4.01 0.66 มาก 

6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและ
พัฒนาการทีแ่ตกตางของผูเรียน 

3.96 0.62 มาก 

12. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

3.90 0.69 มาก 

13. ความสามารถในการสงเสริม  พัฒนา  ผูเรียน  

ใหไดรับประสบการณการเรยีนรูคณิตศาสตรไดตาม

ศักยภาพ 

4.03 0.65 มาก 

 

X
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

7.  ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 3.82 0.70 มาก 

14. ความสามารถในการผลติสื่อ นวัตกรรม  ให

สอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีน และความตองการของ

ผูเรียน 

3.88 0.78 มาก 

15.ความสามารถในการประเมินและปรับปรุงสื่อ  

นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีนและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

3.77 0.70 มาก 

8.  ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการเรยีนรู 

3.99 0.65 มาก 

16. ความสามารถในการสรางเครื่องมือวดัผลและ

ประเมินผล 

4.06 0.73 มาก 

17.  ความสามารถในการวดัผลและประเมินผลเพื่อ

วินิจฉัยระดับการเรียนรูของผูเรียน 

3.98 0.70 มาก 

18. ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การ

รายงาน  และการนาํเสนอแนวทางการพฒันาผูเรียน 

3.93 0.71 มาก 

9.  ดานความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัด
การศึกษา 

4.09 0.81 มาก 

19. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ

ผูปกครอง 

4.11 0.88 มาก 

20. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ

โรงเรียน 

4.19 0.84 มาก 

21. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ

สังคมภายนอก 

3.96 0.85 มาก 

 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

10.  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษาตอนตน 

4.20 0.74 มาก 

22. ความรูที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ 4.31 0.76 มาก 

23. ความรูที่เกี่ยวของกับการวัด 4.20 0.83 มาก 

24. ความรูที่เกี่ยวของกับเรขาคณิต 4.17 0.84 มาก 

25. ความรูที่เกี่ยวของกับพชีคณิต 4.19 0.81 มาก 

26. ความรูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและ

ความนาจะเปน 

4.12 0.84 มาก 

27. ความรูที่เกี่ยวของกับทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร   

4.18 0.70 มาก 

 

 จากตาราง 13  ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชา

คณิตศาสตร  พบวา  ทุกสมรรถนะยอยมีความเหมาะสมในการนําไปใชวัดสมรรถนะหลักอยูในระดับ

มากทุกสมรรถนะ  โดยมีสมรรถนะที่ 10  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน  มี

ความเหมาะสมสูงที่สุด  ( X  = 4.20, S.D. = 0.74)  และตัวบงชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมในระดับมาก

ในการนําไปใชวัดสมรรถนะยอยตางๆ   โดยมีตัวบงชี้ความรูที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนินการมี

ความเหมาะสมสูงที่สุด อยูในระดับมาก ( X  = 4.31, S.D. = 0.76) 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะ 

      นําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สมรรถนะที่ 2    

      สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู 

 

สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

1. ดานการมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.17 0.77 มาก 

28.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.26 0.81 มาก 

29.  ผลการปฏิบัติงาน 4.07 0.78 มาก 

2.  ดานการบริการที่ดี 4.17 0.61 มาก 

30.  ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 3.95 0.71 มาก 

31.  ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ   4.44 0.66 มาก 

32.  ความสามารถในการพฒันา  และปรับปรุงงาน

การใหบริการ อยางตอเนื่อง 

4.13 0.69 มาก 

3.  ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญ
เชิงวิชาชีพ 

3.81 0.58 มาก 

33.  ความสามารถในการตดิตามความเคลื่อนไหว 

ทางวิชาการ และวิชาชีพ 

4.09 0.72 มาก 

34.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

คอมพิวเตอร 

4.03 0.74 มาก 

35.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

ภาษาตางประเทศ 

3.35 0.89 ปานกลาง 

36.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

ผลงานทางวิชาการ 

3.82 0.74 มาก 

4.  ดานการทํางานรวมกนัอยางกลัยาณมิตร 4.35 0.80 มาก 

37.  ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 4.34 0.81 มาก 

38.  ความมีมนุษยสมัพนัธในการทํางานรวมกนั 4.36 0.81 มาก 

 

 

X
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   จากตาราง 14  ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายของครู  พบวา  ทุกสมรรถนะยอยมีความเหมาะสมในการนําไปใชวัดสมรรถนะหลักอยูใน

ระดับมากทุกสมรรถนะ  โดยมีสมรรถนะที่ 4  ดานการทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร  มีความ

เหมาะสมสูงที่สุด  ( X  = 4.35, S.D. = 0.80)  และตัวบงชี้สวนใหญมีความเหมาะสมในระดับมากใน

การนําไปใชวัดสมรรถนะยอยตางๆ   มีตัวบงชี้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดาน

ภาษาตางประเทศ  ที่มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = 0.89)  และมีตัวบงชี้

ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ  มีความเหมาะสมสูงที่สุด อยูในระดับมาก ( X  = 4.44, S.D. = 

0.66) 

 

ตาราง 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะ 

      นําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สมรรถนะที่ 3 

      สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้ S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

1.  ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยให
ความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

4.27 0.68 มาก 

39.  การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและ

ไววางใจไดของศิษย 

4.42 0.84 มาก 

40.  การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของ

ศิษยในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาและ

ศักยภาพของศิษย 

4.30 0.73 มาก 

41.  การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษย

ตามความถนดั ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 

4.24 0.69 มาก 

42.  การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 

4.10 0.83 มาก 

 

 

X
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

2.  ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสรมิ
ความรู ทักษะและนิสยัทีถู่กตองดีงามใหแกศษิย
อยางเต็มความสามารถดวยความบรสิทุธิ์ใจ   

4.44 0.76 มาก 

43.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ 

4.44 0.77 มาก 

44.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 

4.41 0.75 มาก 

45.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

4.45 0.82 มาก 

3.  ดานการประพฤติ ปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่
ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

4.45 0.71 มาก 

46.  การตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครู

มีผลตอการพฒันาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

4.45 0.76 มาก 

47.  การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผล

ที่จะเกิดขึ้นกบัศิษยและสังคม 

4.43 0.71 มาก 

48.  การกระทาํตนเปนแบบอยางที่ด ีสอดคลองกับ

คําสอนของตน และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

4.47 0.78 มาก 

4.  ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และ
สังคมของศษิย   

4.38 0.78 มาก 

49.  การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและ

สังคมของศิษย 

4.30 0.81 มาก 

50.  การละเวนการกระทาํทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ

และรางกายของศิษย 

4.41 0.86 มาก 

51.  การละเวนการกระทาํทีส่กัดกั้นพัฒนาการทาง

สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศษิย 

4.41 0.79 มาก 

X
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

5.  ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิส
สินจางจากศษิยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใช
ศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชน
ใหแกตนโดยมิชอบ   

4.70 0.66 มากทีสุ่ด 

52.  การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรอื

ผลประโยชนอันมิควรจากศษิย 

4.68 0.74 มากที่สุด 

53.  การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับ

ตนโดยมิชอบ 

4.72 0.61 มากที่สุด 

6.  ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชีพ 
บุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอการพัฒนา
ทางวชิาการ เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองอยู
เสมอ   

4.33 0.52 มาก 

54.  การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรู

ใหมที่เกี่ยวกับวิชาชพีอยูเสมอ 

4.43 0.57 มาก 

55.  การมีความรอบรู  ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพ และ

เทคโนโลย ี

4.23 0.62 มาก 

56.  การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยาง

สงางาม เหมาะสมกับกาลเทศะ 

4.33 0.84 มาก 

7.  ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ู
และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู   

4.47 0.78 มาก 

57.  ความเชื่อมั่น ชืน่ชม ภูมิใจในความเปนครูและ

องคกรวิชาชีพครู วามีความสําคัญและจําเปนตอ

สังคม 

4.55 0.86 มากที่สุด 

58.  การเปนสมาชิกองคกรวชิาชีพครูและสนับสนนุ

หรือเขารวมหรือเปนผูนาํในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพคร ู

4.40 0.82 มาก 

 

 

X
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้
 

S.D. ความหมาย 
มีความเหมาะสม 

8.  ดานการใหความชวยเหลือเกื้อกลูเพื่อนรวม
อาชีพและชมุชนในทางสรางสรรค   

4.07 0.78 มาก 

59.  การใหความรวมมือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แก

เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

4.28 0.83 มาก 

60.  การใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย  ส่ิงของแก

เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

3.97 0.90 มาก 

61.  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทัง้ให

คําปรึกษา  แนะนําแนวทาง  เพื่อพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน 

3.96 0.82 มาก 

9.  ดานการประพฤติ ปฏบิัติตน เปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวฒันธรรม
ไทย   

3.83 0.81 มาก 

62.  การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญา

ทองถิน่และวฒันธรรมที่เหมาะสมมาใชจดักิจกรรม

การเรียนการสอน 

3.82 0.83 มาก 

63.  การเปนผูนําในการดําเนินงาน เพื่ออนุรักษและ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม 

3.76 0.87 มาก 

64.  การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวม

กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ 

3.92 0.93 มาก 

 

   จากตาราง 15  ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู  พบวา  สมรรถนะยอยสวนใหญมีความเหมาะสมในการนําไปใชวัดสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก  

มีเหมาะสมในระดับมากที่สุดจํานวน 1 สมรรถนะยอยคือสมรรถนะยอย ดานการไมแสวงหาประโยชน

อันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหา

X
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ประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ   มีความเหมาะสมสูงที่สุด  อยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.70, S.D. = 

0.66)  และตัวบงชี้สวนใหญมีความเหมาะสมในระดับมากในการนําไปใชวัดสมรรถนะยอยตางๆ  มีอยู  

3  ตัวบงชี้ที่อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีตัวบงชี้การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิ

ชอบ  ที่มีความเหมาะสมสูงที่สุด  อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.72, S.D. = 0.61)   

 
             3.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงช้ีที่จะนําไปใชในการประเมิน
สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในคร้ังนี้  เปนการนําขอมูลจากการสอบถามความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางใหพิจารณาวาตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินวามีความเหมาะสมที่จะนํามาใชใน

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยแบงเปนการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1  และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 ไดดังนี้ 
3.2.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1  

                       ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยการตรวจสอบ

ความสอดคลองระหวางโครงสรางองคประกอบของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

คณิตศาสตรที่สังเคราะหข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากกลุมตัวอยางประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้

ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 1 (First-order Confirmatory Factor  Analysis) จาก

ผลการวิเคราะหจะสามารถสรุปไดวาตัวบงชี้มุงวัดสมรรถนะยอยในการปฏิบัติงาน  โดยกลุมตัวอยาง

เปนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  198  คน  นําเสนอ

ดังตาราง 16 – 21  และแผนภาพ  4 – 6  ดังนี้ 

 

ตาราง 16 สถิติการทดสอบความกลมกลืนระหวางโมเดลการวิจัยองคประกอบเชิงยืนยัน กับขอมูลเชิง 

      ประจักษที่ปรับปรุงกับขอมูลเชิงประจักษสมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูใน 

      รายวิชาคณิตศาสตร 

 

Goodness – of – Fit  Statistics เกณฑ คาสถิติ 

Chi – Square ( 2χ )  

Probability  Level  (p) 
2χ / df 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

 

< 2.00 

≥  .90 

502.5 

0.00 

502.5 /253 = 1.986 

0.98 
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   ผลการวิเคราะหตามตาราง 16 พบวา คาสถิติวัดความสอดคลองของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยันตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ของสมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด 

พิจารณาไดจาก 2χ เทากับ 502.5 ที่องศาอิสระ (df) 253 โดยคา 2χ  / df เทากับ 1.986  ซึ่งมีคานอย

กวา 2   เปนไปตามเกณฑที่กําหนด มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.00 ซึ่งตามเกณฑควรมีคา

มากกวา 0.05  คาดัชนีเปรียบเทียบระดับความกลมกลืน (CFI) มีคา  0.98  เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4  แสดงผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยนืยนั สมรรถนะที่ 1 
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ตาราง  17  คาน้าํหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) แสดงความเชื่อมั่น (Composite Reliability :  

      cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลีย่ของตัวแปรทีส่กัดไดดวยองคประกอบ (Average  

      Variance Extracted : vρ )  สมรรถนะที ่1 

 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 
1. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร 

2. ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

 

0.54 

0.73 

 

 

11.84 

17.31 

 

0.82 0.69 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 
3. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม

ใหผูเรียนไดพฒันาดานทักษะการคิด 

4. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม

ใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสรางความรูใหมได 

5. ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา

ชีวิตและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

 

0.60 

 

0.57 

 

0.35 

 

 

15.93 

 

13.90 

 

7.01 

0.87 0.80 

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 
6. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

7. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางจิตวทิยา 

 

1.08 

0.35 

 

11.09 

6.47 

0.96 0.94 

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู 
8. ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกได

เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

9. ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลย ี 

สารสนเทศ เปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อกระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู 

 

0.55 

 

0.40 

 

 

13.29 

 

8.49 

 

0.71 0.57 
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ตาราง 17 (ตอ)   
 
Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  

value 
cρ  vρ  

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพ 
10. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

11. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร  ในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

 
 

0.51 

 

0.59 

 
 

12.75 

 

14.99 

0.82 0.70 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่
แตกตางของผูเรียน 
12. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

13. ความสามารถในการสงเสริม  พฒันา  ผูเรียน  ให

ไดรับประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรไดตาม

ศักยภาพ 

 
 

0.52 

 

0.60 

 
 

11.91 

 

15.91 

0.83 0.72 

ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
14. ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  ใหสอดคลอง

กับเนื้อหาบทเรียน และความตองการของผูเรียน 

15. ความสามารถในการประเมนิและปรับปรุงสื่อ  

นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีนและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 
0.70 

 

0.63 

 
15.72 

 

15.74 

0.89 0.81 

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 
16. ความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

17. ความสามารถในการวัดผลและประเมินผลเพื่อวนิิจฉัย
ระดับการเรียนรูของผูเรียน 

18. ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การรายงาน  

และการนาํเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน 

 
0.69 

0.56 

 

0.57 

 
16.39 

13.38 

 

13.45 

0.88 0.76 
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ตาราง 17 (ตอ)   
 
Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  

value 
cρ  vρ  

ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 
19. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับผูปกครอง 
20. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับโรงเรียน 

21. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับสังคม
ภายนอก 

 
0.76 

0.87 

0.68 

 
14.56 

19.58 

13.52 

0.93 0.73 

ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 
1. ความรูทีเ่กี่ยวของกับจํานวนและการดําเนินการ 

2. ความรูทีเ่กี่ยวของกับการวัด 

3. ความรูทีเ่กี่ยวของกับเรขาคณิต 

4. ความรูทีเ่กี่ยวของกับพีชคณติ 

5. ความรูทีเ่กี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและความนาจะ

เปน 

6. ความรูทีเ่กี่ยวของกับทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร   

 
0.66 

0.79 

0.75 

0.74 

0.79 

 

0.63 

 
15.34 

17.83 

16.18 

17.02 

17.47 

 

16.18 
 

0.97 0.83 

 

  ผลการวิเคราะหตาราง  17  เปนการแสดงคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) แสดง

ความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได

ดวยองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ ) ของสมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอ

การจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  แสดงใหเห็นการวัดองคประกอบเชิงยืนยันวาตัวแปร  M 1 

ถึง M 2  มุงวัดองคประกอบดานการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการสอน  ตัวแปร  M 3  ถึง M 5   

มุงวัดองคประกอบดานการใชวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม ตัวแปร M 6 ถึง M 7  มุงวัด

องคประกอบดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู  ตัวแปร M 8  ถึง M 9  มุงวัดองคประกอบดาน

การมีทักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู   ตัวแปร M 10  ถึง M 11 มุงวัดองคประกอบดาน

การแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ  ตัวแปร M 12  ถึง M 13  

มุงวัดองคประกอบดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน   ตัวแปร 

M 14 ถึง M 15  มุงวัดองคประกอบดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  ตัวแปร M 16  ถึง M 18  มุงวัด

องคประกอบดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู  ตัวแปร M 19  ถึง M 21  มุงวัด
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องคประกอบดานความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา  และตัวแปร M 22  ถึง M 27  มุงวัด

องคประกอบดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

      และจากตาราง  17  แสดงใหเห็นวาทุกองคประกอบของสมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปน

ตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  มีคาความเชื่อมั่น  (Composite Reliability : cρ ) 

สมรรถนะยอยที่ 1 – 10  อยูในระดับคอนขางสูง  มีคาเทากับ 0.82, 0.87, 0.96, 0.71, 0.82, 0.83, 

0.89, 0.88, 0.93 และ 0.97 ตามลําดับ  ซึ่งแสดงวามีคาดีกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.60 และ

องคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบ (Average Variance 

Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.69, 0.80, 0.94, 0.57, 0.70, 0.72, 0.81, 0.76, 0.73 

และ 0.83 ตามลําดับ จึงแสดงวาผานเกณฑทุกองคประกอบ  เกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50  
 

ตาราง 18  สถิติการทดสอบความกลมกลนืระหวางโมเดลการวิจยัองคประกอบเชิงยนืยนั กับขอมูลเชิง 

       ประจักษที่ปรับปรุงกับขอมูลเชิงประจักษสมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที ่

       ไดรับมอบหมายของครู 

 

Goodness – of – Fit  Statistics เกณฑ คาสถิติ 

Chi – Square ( 2χ )  

Probability  Level  (p) 
2χ / df 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

 

< 2.00 

≥  .90 

35.49 

0.00 

35.49 /27 = 1.31 

1.00 

  

                ผลการวิเคราะหตามตาราง 18  พบวา คาสถิติวัดความสอดคลองของโมเดลองคประกอบ

เชิงยืนยันตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ของสมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด 

พิจารณาไดจาก 2χ เทากับ 35.49 ที่องศาอิสระ (df) 27 โดยคา 2χ  / df เทากับ 1.31  ซึ่งมีคานอยกวา 

2   เปนไปตามเกณฑที่กําหนด มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.00 ซึ่งตามเกณฑควรมีคามากกวา 

0.05  คาดัชนีเปรียบเทียบระดับความกลมกลืน (CFI) มีคา  1.00  เปนไปตามเกณฑที่กําหนด    
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ภาพประกอบ 5 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยนืยนั สมรรถนะที่ 2 
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ตาราง 19  คาน้าํหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) แสดงความเชื่อมั่น (Composite Reliability :  

      cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลีย่ของตัวแปรทีส่กัดไดดวยองคประกอบ (Average  

       Variance Extracted : vρ )  สมรรถนะที ่2   

 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 
28.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

29.  ผลการปฏิบัติงาน 

 

0.77 

0.70 

 

17.42 

16.03 

0.93 0.86 

ดานการบริการที่ดี 
30.  ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 

31.  ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ   

32.  ความสามารถในการพฒันา  และปรบัปรุงงานการ

ใหบริการ อยางตอเนื่อง 

 

0.59 

0.48 

0.61 

 

 

12.59 

11.24 

14.04 

0.85 0.66 

ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ 
33.  ความสามารถในการตดิตามความเคลื่อนไหว ทาง

วิชาการ และวชิาชีพ 

34.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

คอมพิวเตอร 

35.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

ภาษาตางประเทศ 

36.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดานผลงานทาง

วิชาการ 

 

0.66 

 

0.31 

0.26 

 

0.40 

 

12.47 

 

5.70 

4.13 

 

7.41 

0.67 0.37 

ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 
37.  ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 

38.  ความมีมนุษยสมัพนัธในการทํางานรวมกนั 

 

0.79 

0.79 

 

18.82 

18.61 

0.97 0.95 

 

   ผลการวิเคราะหตาราง  19  เปนการแสดงคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) 

แสดงความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่

สกัดไดดวยองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ ) สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่จําเปนใน
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การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู   แสดงใหเห็นการวัดองคประกอบเชิงยืนยันวาตัวแปร  K 28 

ถึง K 29  มุงวัดองคประกอบดานการมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตัวแปร  K 30  ถึง K 32   

มุงวัดองคประกอบดานการบริการที่ดี  ตัวแปร K 33 ถึง K 36  มุงวัดองคประกอบดานการพัฒนา

ตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  ตัวแปร K 37  ถึง K 38  มุงวัดองคประกอบดานการทํางาน

รวมกันอยางกัลยาณมิตร    

   และจากตาราง 19  แสดงใหเหน็วาทุกองคประกอบของสมรรถนะที ่2  สมรรถนะทีจ่ําเปนใน

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู   มีคาความเชือ่มั่น  (Composite Reliability : cρ ) สมรรถนะ

ยอยที ่1 – 4  อยูในระดับคอนขางสงู  มีคาเทากับ 0.93, 0.85, 0.67  และ 0.97 ตามลําดับ  ซึ่งแสดงวา

มีคาดีกวาเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 0.60 และองคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรใน

แตละองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.86, 0.66, 

0.37  และ  0.95  ตามลาํดับ  จงึแสดงวาผานเกณฑจาํนวน  3  องคประกอบ  เกณฑทีก่ําหนดไวคือ 

0.50  มีองคประกอบดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวชิาชีพไมผานเกณฑ 

 

ตาราง 20 สถิติการทดสอบความกลมกลืนระหวางโมเดลการวิจัยองคประกอบเชิงยืนยัน กับขอมูลเชิง 

      ประจักษที่ปรับปรุงกับขอมูลเชิงประจักษสมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ 

      วิชาชีพครู 

 

Goodness – of – Fit  Statistics เกณฑ คาสถิติ 

Chi – Square ( 2χ )  

Probability  Level  (p) 
2χ / df 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

 

< 2.00 

≥  .90 

405.21 

0.00 

405.21/210 = 1.93 

0.99 

  
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 20 พบวา คาสถิติวัดความสอดคลองของโมเดลองคประกอบเชิง

ยืนยันตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษสมรรถนะที่ 3สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด พิจารณาไดจาก 2χ เทากับ 

405.21 ที่องศาอิสระ (df) 210 โดยคา 2χ  / df เทากับ 1.93  ซึ่งมีคานอยกวา 2   เปนไปตามเกณฑที่

กําหนด มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.00 ซึ่งตามเกณฑควรมีคามากกวา 0.05 คาดัชนี

เปรียบเทียบระดับความกลมกลืน (CFI) มีคา  0.99   เปนไปตามเกณฑที่กําหนด    
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ภาพประกอบ 6 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยนืยนั สมรรถนะที่ 3 
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ตาราง 21  คาน้าํหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) แสดงความเชื่อมั่น (Composite Reliability :  

      cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลีย่ของตัวแปรทีส่กัดไดดวยองคประกอบ (Average  

      Variance Extracted : vρ )  สมรรถนะที ่ 3   
 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอา
ใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   
39.  การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและไววางใจ

ไดของศิษย 

40.  การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษย

ในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาและศักยภาพของ

ศิษย 

41.  การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตาม

ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 

42.  การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 

 
 
 

0.76 

 

0.57 

 

0.50 

 

0.64 

 

 
 
 

16.43 

 

12.80 

 

11.58 

 

12.24 

 

0.87 0.64 

ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู 
ทักษะและนสิัยที่ถกูตองดีงามใหแกศษิยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   
43.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 

44.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 

45.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 
 
 

0.74 

 

0.68 

 

0.81 

 

 
 
 

18.03 

 

16.47 

 

19.03 

0.96 0.89 

   0.95 0.86 
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ตาราง 21 (ตอ)  

 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ   
46.  การตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลตอ

การพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

47.  การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลทีจ่ะเกิด

ข้ึนกับศิษยและสังคม 

 
 

0.72 

 

0.63 

 

 
 

17.94 

 

16.15 

 

  

ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จติใจ อารมณ และสงัคมของศิษย   
49.  การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม

ของศิษย 

50.  การละเวนการกระทาํทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพและ

รางกายของศษิย 

51.  การละเวนการกระทาํทีส่กัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา 

อารมณ จิตใจ และสังคมของศษิย 

 
 

0.73 

 

 

0.80 

 

0.70 

 

 
 

14.46 

 

 

16.87 

 

15.40 

 

0.92 0.80 

ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจาก
ศิษยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษยกระทาํการใด ๆ 
อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ   
52.  การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรอืผลประโยชนอันมิ

ควรจากศิษย 

53.  การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิ

ชอบ 

 
 
 

0.72 

 

0.56 

 
 
 

19.13 

 

17.02 

0.96 0.92 
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ตาราง 21 (ตอ)  

 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพฒันาทางวิชาการ เศรษฐกจิ 
สังคมและการเมืองอยูเสมอ   
54.  การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรูใหมที ่

       เกี่ยวกับวชิาชีพอยูเสมอ 

55.  การมีความรอบรู  ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน 

       เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การอาชพี และเทคโนโลยี 

56.  การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม  

       เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

 

 

0.26 

 

0.17 

 

0.86 

 

 

 

6.70 

 

4.35 

 

16.78 

0.65 0.44 

ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและเปน
สมาชกิที่ดีขององคกรวิชาชีพคร ู  
57.  ความเชื่อมั่น ชืน่ชม ภูมใิจในความเปนครูและองคกร

วิชาชพีครู วามีความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

58.  การเปนสมาชิกองคกรวชิาชีพครูและสนับสนนุหรือเขา

รวมหรือเปนผูนําในกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีครู 

 
 

0.73 

 

0.72 

 
 

15.20 

 

15.61 

0.86 0.76 

ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและ
ชุมชนในทางสรางสรรค   
59.  การใหความรวมมือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกเพื่อนครู

ตามโอกาสและความเหมาะสม 

60.  การใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย  ส่ิงของแกเพื่อนครู

ตามโอกาสและความเหมาะสม 

61.  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทัง้ใหคําปรึกษา  

แนะนาํแนวทาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

 
 

0.80 

 

0.78 

 

0.77 

 

 
 

17.29 

 

15.54 

 

16.80 

0.95 0.86 
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ตาราง 21 (ตอ)  

 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนรุักษและ
พัฒนาภูมิปญญาและวฒันธรรมไทย   
62.  การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นและ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

63.  การเปนผูนําในการดําเนินงาน เพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิน่และวัฒนธรรม 

64.  การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวมกิจกรรม

ทางประเพณวีฒันธรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

 
 

0.69 

 

0.66 

 

0.88 

 

 
 

13.91 

 

13.10 

 

17.53 

0.89 0.74 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง  21  เปนการแสดงคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) แสดง

ความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได

ดวยองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ )  แสดงใหเห็นการวัดองคประกอบเชิงยืนยัน

วาตัวแปร  I 39 ถึง I 42  อยูองคประกอบดานการใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  

ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา  ตัวแปร  I 43  ถึง I 45   มุง

วัดองคประกอบดานการอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแก

ศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ตัวแปร I 46 ถึง I 48  มุงวัดองคประกอบดานการ

ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  ตัวแปร I 49  ถึง I 51  มุงวัด

องคประกอบดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และ

สังคมของศิษย   ตัวแปร  I 52  ถึง I 53 มุงวัดองคประกอบดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิส

สินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตน

โดยมิชอบ  ตัวแปร I 54  ถึง I 56  มุงวัดองคประกอบดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ 

บุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   ตัว

แปร I 57 ถึง I 58  มุงวัดองคประกอบดานการใหความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรวิชาชีพครู  ตัวแปร I 59  ถึง I 61  มุงวัดองคประกอบดานการใหความชวยเหลือเกื้อกูล

เพื่อนรวมอาชีพและชุมชนในทางสรางสรรค  ตัวแปร I 62  ถึง I 64  มุงวัดองคประกอบดานการ

ประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 
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   และจากตาราง  21  แสดงใหเห็นวาทุกองคประกอบของสมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของ

กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีคาความเชื่อมั่น  (Composite Reliability : cρ ) สมรรถนะยอยที่ 1 – 9  

อยูในระดับคอนขางสูง  มีคาเทากับ 0.87, 0.96, 0.95, 0.92, 0.96, 0.65, 0.86, 0.95 และ 0.89  

ตามลําดับ  ซึ่งแสดงวามีคาดีกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.60 และองคประกอบสวนใหญอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มี

คาเทากับ 0.64, 0.89, 0.86, 0.80, 0.92, 0.44, 0.76, 0.86  และ 0.74  ตามลําดับ จึงแสดงวาผาน

เกณฑจํานวน  8  องคประกอบ  เกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50  มีองคประกอบดานการพัฒนาตนเองทั้ง

ในดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองอยูเสมอไมผานเกณฑ 
3.2.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 

                                       ผลการตรวจสอบความตรงดานโครงสราง (Construct Validity) โดยการ

ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโครงสรางองคประกอบของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

ที่สังเคราะหข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 (Second-

order Confirmatory Factor  Analysis) จากผลการวิเคราะหจะสามารถสรุปไดวาสมรรถนะยอยมุงวัด

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน  โดยกลุมตัวอยางเปนครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  198  คน  นําเสนอดังตาราง  22 – 23  และแผนภาพ  7  ดังนี้  
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ตาราง 22 สถติิการทดสอบความกลมกลนืระหวางโมเดลการวิจยัองคประกอบเชิงยนืยนัอันดับ 2 กับ 

      ขอมูลเชิงประจักษทีป่รับปรุงกับขอมลูเชิงประจักษสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา 

      ตอนตน 

 

Goodness – of – Fit  Statistics เกณฑ คาสถิติ 

Chi – Square ( 2χ )  

Probability  Level  (p) 
2χ / df 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

 

< 2.00 

≥  .90 

267.60 

0.00 

267.60/134 = 1.997 

0.99 

ภาพประกอบ 7 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยนืยนั อันดับ 2 
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    ผลการวิเคราะหตามตาราง 22  พบวา คาสถิติวัดความสอดคลองของโมเดลองคประกอบ

เชิงยืนยันอันดับ 2   ตามสมมติฐานการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด พิจารณาไดจาก 
2χ เทากับ 267.60 ที่องศาอิสระ (df) 134 โดยคา 2χ  / df เทากับ 1.997  ซึ่งมีคานอยกวา 2   เปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด มีคาความนาจะเปน (p) เทากับ 0.00 ซึ่งตามเกณฑควรมีคามากกวา 0.05     

คาดัชนีเปรียบเทียบระดับความกลมกลืน (CFI) มีคา  0.99   เปนไปตามเกณฑที่กําหนด    

 

ตาราง 23 คาน้ําหนกัองคประกอบ  (Factor  Loading) แสดงความเชือ่มั่น (Composite Reliability :  

      cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลีย่ของตัวแปรทีส่กัดไดดวยองคประกอบ  

      (Average Variance Extracted : vρ ) สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

 

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

สมรรถนะที่ 1 
สมรรถนะยอยที่ 1.1  

สมรรถนะยอยที่ 1.2 

สมรรถนะยอยที่ 1.3 

สมรรถนะยอยที่ 1.4 

สมรรถนะยอยที่ 1.5 

สมรรถนะยอยที่ 1.6 

สมรรถนะยอยที่ 1.7 

สมรรถนะยอยที่ 1.8 

สมรรถนะยอยที่ 1.9 

สมรรถนะยอยที่ 1.10 

 

0.82 

0.68 

0.62 

0.50 

0.58 

0.65 

0.52 

0.71 

1.09 

0.84 

 

- 

8.82 

8.15 

7.42 

8.24 

8.85 

7.74 

10.15 

9.27 

14.72 

0.92 0.54 

สมรรถนะที่ 2 
สมรรถนะยอยที่ 2.1  

สมรรถนะยอยที่ 2.2 

สมรรถนะยอยที่ 2.3 

สมรรถนะยอยที่ 2.4 

 

0.82 

0.76 

0.52 

0.87 

 

- 

13.02 

8.02 

15.64 

0.84 0.58 
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 ตาราง 23 (ตอ) 

   

Constructs, Sources and  Scale Item Loading t  
value 

cρ  vρ  

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะยอยที่ 3.1  

สมรรถนะยอยที่ 3.2 

สมรรถนะยอยที่ 3.3 

สมรรถนะยอยที่ 3.4 

สมรรถนะยอยที่ 3.5 

สมรรถนะยอยที่ 3.6 

สมรรถนะยอยที่ 3.7 

สมรรถนะยอยที่ 3.8 

สมรรถนะยอยที่ 3.9 

 

0.90 

0.88 

0.92 

0.76 

0.76 

0.68 

0.89 

0.83 

0.71 

 

- 

19.02 

20.80 

14.11 

13.18 

11.71 

14.69 

16.71 

12.68 

0.95 0.68 

 

    ผลการวิเคราะหตาราง 23 เปนการแสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) แสดง

ความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได

ดวยองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ ) แสดงใหเห็นการวัดองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับ 2  พบวาสมรรถนะยอยที่ 1 – 10  มุงวัดสมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะยอยที่ 1 – 4  มุงวัด

สมรรถนะหลักที่ 2 และสมรรถนะยอยที่ 1 – 10  มุงวัดสมรรถนะหลักที่ 3 

     และจากตาราง 23 แสดงใหเห็นวาทุกองคประกอบของสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน   มีคาความเชื่อมั่น  (Composite Reliability : cρ ) ของสมรรถนะหลักที่ 1 – 3  

อยูในระดับคอนขางสูง  มีคาเทากับ 0.92, 0.84 และ 0.95  ตามลําดับ  ซึ่งแสดงวามีคาดีกวาเกณฑที่

กําหนดไวคือ 0.60 และองคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบ 

(Average Variance Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.54, 0.58  และ 0.68  ตามลําดับ 

จึงแสดงวาผานเกณฑทุกสมรรถนะ 
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              5.  ผลการรางชุดการประเมิน ไดดังนี้ 
       ผลการรางชุดการประเมินประกอบไปดวย  1)  รายการประเมิน  2)  หลักฐานประกอบการ

ประเมิน  และ 3)  เกณฑการใหคะแนน    นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

พิจารณาชุดการประเมินดังกลาวที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  โดยดําเนินการสรางวัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงชี้  และสราง 

คําอธิบายตัวบงชี้  (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ)  เพื่อใหพัฒนาชุดการประเมินไดครอบคลุมในแต

ละสมรรถนะ  ในการนําไปสรางรายการการประเมิน  เกณฑการใหคะแนน  รูปแบบหรือเครื่องมือใน

การประเมินชองชุดการประเมินในขั้นตอไป   โดยเกณฑการประเมินอยูที่รอยละ  50  ข้ึนไป ของ

จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 24 สรุปรายละเอียดรางชุดการประเมิน 

 

 

 

ชุด
ที่ 

ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบ เกณฑในการ
แปลผล 

1 สมรรถนะที่

จําเปนตอการ

จัดการเรียนรู

รายวิชา

คณิตศาสตร 

แบบสังเกตการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

คณิตศาสตร  

ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตน การให

คะแนน rubric 

score  3  ระดบั 

สมรรถนะยอยที่ 2 ตวับงชี ้1, 2, 3 

สมรรถนะยอยที่ 3 ตวับงชี ้1, 2, 3 

สมรรถนะยอยที่ 4 ตวับงชี ้2 

สมรรถนะยอยที่ 7 ตวับงชี ้1 

สมรรถนะยอยที่ 8 ตวับงชี ้2 

สมรรถนะยอยที่ 9 ตวับงชี ้1,2, 3 

 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 รายการ 

- หลักสูตร

สถานศกึษา กลุม

สาระคณิตศาสตร 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

-  วีดีโอคลิป / คลิป

เสียง 

-  บันทึกผลหลังสอน  

- รายงานผล 

- วิจัยชัน้เรียน 

- เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

เปนตน 

ตั้งแต 1.49 ลง

มา  สมรรถนะต่ํา 

1.50 – 2.49 

สมรรถนะปาน

กลาง 

2.50 – 3.00 

สมรรถนะสงู 

สมรรถนะยอยที่ 4 ตวับงชี ้1 

สมรรถนะยอยที่ 5 ตวับงชี ้1 

สมรรถนะยอยที่ 6 ตวับงชี ้1, 2 

สมรรถนะยอยที่ 8 ตวับงชี ้1 

 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 4 รายการ 
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ตาราง  24  (ตอ) 

 

ชุดที่ ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบ เกณฑในการ
แปลผล 

1 

(ตอ) 

  สมรรถนะยอยที่ 1 ตวับงชี ้1  

สมรรถนะยอยที่ 3 ตวับงชี ้2 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1-2 

รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3-4 

รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 5-6 

รายการ 

  

สมรรถนะยอยที่ 1 ตวับงชี ้2 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 – 2 

รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 - 5 

รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 6 - 7 

รายการ 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

ชุดที่ ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบ เกณฑในการ
แปลผล 

1 

(ตอ) 

  สมรรถนะยอยที่ 5 ตวับงชี ้2 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิรายการที่ 1  

2 คะแนน คือ ดําเนนิรายการที่ 1, 2 

และ 3  

3 คะแนน คือ ดําเนนิรายการที่ 1, 2 , 

3, 4 และ 5 

  

สมรรถนะยอยที่ 7 ตวับงชี ้2 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1, 

2 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1, 

2 และ 3  

3 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1, 

2 , 3และ 4 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

ชุดที่ ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบ เกณฑในการ
แปลผล 

1 

(ตอ) 

  สมรรถนะยอยที่ 8 ตวับงชี ้3 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการ รายการที่ 1 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1 

และ 2 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1, 

2 และ 3 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

ชุด
ที่ 

ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบ เกณฑในการ
แปลผล 

2 

 

สมรรถนะที่

จําเปนในการ

ปฏิบัติงานที่

ไดรับ

มอบหมาย

ของครู 

แบบสังเกตการ

ปฏิบัติงานตาม

ภาระงานที่ไดรับ

มอบหมายของ

ครู  การให

คะแนน rubric 

score  3  ระดบั 

สมรรถนะยอยที่ 1 ตวับงชี ้1 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 4 รายการ 

- รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

- ผลงาน/ ชิ้นงาน 

- สอบถาม / /สังเกต 

/ สัมภาษณ 

- ภาพถาย 

- แบบบันทกึการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

- บันทึกการเขารวม

ประชุม  อบรม 

สัมมนา 

-พฤติกรรมการใช

คอมพิวเตอร   

ตั้งแต 1.49  ลง

มา  สมรรถนะต่ํา 

1.50 – 2.49 

สมรรถนะปาน

กลาง 

2.50 – 3.00 

สมรรถนะสงู 
สมรรถนะยอยที่ 1 ตวับงชี ้2 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 4 – 5 

รายการ 
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ชุดที่ ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐาน
ประกอบ 

เกณฑในการแปลผล 

2 

(ตอ) 

  สมรรถนะยอยที่ 2 ตวับงชี ้1, 2, 3 

สมรรถนะยอยที่ 3 ตวับงชี ้1, 2, 3 

สมรรถนะยอยที่ 4 ตวับงชี ้2 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 รายการ 

  

สมรรถนะยอยที่ 3 ตวับงชี ้4 

สมรรถนะยอยที่ 4 ตวับงชี ้1 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 4 – 5  

รายการ 

3 

 

สมรรถนะที่

เกี่ยวของกับ

จรรยาบรร

ณวิชาชพีครู 

แบบประเมินการ

ปฏิบัติงาน เปน

แบบสอบถาม

มาตรประมาณ

คา (Rating 

scale)  5 ระดับ 

สมรรถ นะยอยที่ 1 - 10 5 หมายถงึ ปฏิบัติมากที่สุด   

4 หมายถงึ  ปฏิบัติมาก   

3 หมายถงึ  ปฏิบัติปานกลาง   

2 หมายถงึ ปฏิบัตินอย   

1 หมายถงึ  ปฏิบัตินอยที่สุด 

- พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต 2.49 ลงมา

สมรรถนะต่ํา 

2.50 – 3.99 

สมรรถนะปานกลาง 

4.00 – 5.00 

สมรรถนะสงู 

ตาราง  24 (ตอ) 
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ชุด
ที่ 

ชื่อชุด เครื่องมือวัด สมรรถนะ/ตัวบงชี ้ เกณฑการใหคะแนน หลักฐานประกอบ เกณฑในการ
แปลผล 

4 สมรรถนะที่

จําเปนตอการ

จัดการเรียนรู

รายวิชา

คณิตศาสตร 

แบบทดสอบแบบ

อัตนัย เพื่อวัด

ความรู  

ความสามารถใน

การนาํแนวคิด

และหลักการทาง

คณิตศาสตรไป

ใชในการ

วิเคราะหคําตอบ

ของนักเรียนที่

เกิดจากความ

บกพรองหรือ

ความเขาใจผดิ

ของนักเรียนใน

เนื้อหา  สาระ

คณิตศาสตร   

สมรรถนะยอยที่ 10 -   ตอบถกูและใหเหตุผลถูกตองตรง

ตามหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี  ได 2 

คะแนน 

-  ตอบถูกแตไมไดใหเหตุผล  หรือให

เหตุผลไมถูกตองบางสวน  ได  1  

คะแนน 

-  ตอบไมถูกและใหเหตุผลไมถูกตอง  

ได  0  คะแนน 

 

- แบบทดสอบแบบ

อัตนัย จาํนวน  30  

ขอ 

ตั้งแต 29 คะแนน  

ลงมา  ไมมี

สมรรถนะ 

30 – 39 คะแนน 

สมรรถนะต่ํา 

40 – 49 คะแนน 

สมรรถนะปาน

กลาง 

50 – 60 คะแนน 

สมรรถนะสงู 

ตาราง  24 (ตอ) 

 
227 



228 
 

  จากตาราง  24  แสดงใหเห็นสรุปผลการรางชุดการประเมิน  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดประเมิน

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยนํามาสรางชุดการประเมินแบงออกเปน  4  ชุด  โดยสมรรถนะที่ 1  แบง

ออกเปน  2  ชุด  คือ  ชุดที่ 1  ใชกับสมรรถนะยอยที่ 1 – 9  และชุดที่ 4  ใชกับสมรรถนะยอยที่ 10  

เครื่องมือวัดผลมี  3  ชนิด  คือ แบบสังเกต rubric score  3  ระดับ  แบบประเมินการปฏิบัติงานเปน 

แบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  และแบบทดสอบอัตนัย 

 

ตาราง 25 คาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ  รายการประเมิน  หลักฐานประกอบการ 

      ประเมนิ  และเกณฑการใหคะแนน  ของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ 

      มัธยมศึกษาตอนตน 

 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 
จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวชิาคณิตศาสตร 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน   

1.  ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร 9 100 

2.  ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

9 100 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม   

3.  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิด 

9 100 

4.  ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสรางความรูใหมได 

8 88.89 

5.   ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา

ชีวิตและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

9 100 

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู   

6.  ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 9 100 

7.  ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางจิตวทิยา 9 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู 

  

8.  ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกได

เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

9 100 

9.  ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลย ี 

สารสนเทศ เปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกดิ

การเรียนรู 

9 100 

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพ 

  

10. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

8 88.89 

11. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร  ในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 

8 88.89 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่
แตกตางของผูเรียน 

  

12. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

8 88.89 

13. ความสามารถในการสงเสริม  พัฒนา  ผูเรียน  ใหไดรับ

ประสบการณการเรียนรูคณติศาสตรไดตามศักยภาพ 

8 88.89 

ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม   

14. ความสามารถในการผลติสื่อ นวัตกรรม  ใหสอดคลอง

กับเนื้อหาบทเรียน และความตองการของผูเรียน 

9 100 

15.ความสามารถในการประเมินและปรับปรุงสื่อ  

นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีนและตอบสนอง

ความตองการของผูเรียน 

9 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู   

16. ความสามารถในการสรางเครื่องมือวดัผลและประเมินผล 9 100 

17.  ความสามารถในการวดัผลและประเมินผลเพื่อวนิจิฉัย

ระดับการเรียนรูของผูเรียน 

9 100 

18. ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การรายงาน  

และการนาํเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน 

9 100 

ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา   

19. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับผูปกครอง 9 100 

20. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับโรงเรียน 9 100 

21. ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับสังคม

ภายนอก 

9 100 

ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน   

22. ความรูที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ 9 100 

23. ความรูที่เกี่ยวของกับการวัด 9 100 

24. ความรูที่เกี่ยวของกับเรขาคณิต 9 100 

25. ความรูที่เกี่ยวของกับพชีคณิต 9 100 

26. ความรูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและความนาจะ

เปน 

9 100 

27. ความรูที่เกี่ยวของกับทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร   

9 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู
ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล    

28.  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 9 100 

29.  ผลการปฏิบัติงาน 9 100 

ดานการบริการที่ดี    

30.  ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 9 100 

31.  ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ   9 100 

32.  ความสามารถในการพฒันา  และปรับปรุงงานการ

ใหบริการ อยางตอเนื่อง 

9 100 

ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ    

33.  ความสามารถในการตดิตามความเคลื่อนไหว ทาง

วิชาการ และวชิาชีพ 

9 100 

34.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดานคอมพวิเตอร 9 100 

35.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดาน

ภาษาตางประเทศ 

9 100 

36.  ความสามารถในการพฒันาตนเองในดานผลงานทาง

วิชาการ 

9 100 

ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร   

37.  ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 9 100 

38.  ความมีมนุษยสมัพนัธในการทํางานรวมกนั 9 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจ
ใส  ชวยเหลอื สงเสริมใหกําลงัใจในการศกึษาเลาเรียน
แกศิษยโดยเสมอหนา   

   

39.  การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและไววางใจได

ของศิษย 

9 100 

40.  การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษย

ในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาและศักยภาพของศิษย 

9 100 

41.  การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตาม

ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 

9 100 

42.  การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 

9 100 

ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ
และนิสยัที่ถกูตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   

   

43.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 

9 100 

44.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 

9 100 

45.  การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

9 100 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิย
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

   

46.  การตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลตอ

การพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

9 100 

47.  การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลทีจ่ะเกิด

ข้ึนกับศิษยและสังคม 

9 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

48.  การกระทาํตนเปนแบบอยางที่ด ีสอดคลองกับคําสอน

ของตน และวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม 

9 100 

ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทาง
กาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสงัคมของศิษย   

   

49.  การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคมของ

ศิษย 

9 100 

50.  การละเวนการกระทาํทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพและ

รางกายของศษิย 

9 100 

51.  การละเวนการกระทาํทีส่กัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา 

อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย 

9 100 

ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจาก
ศิษยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษยกระทาํการใด ๆ 
อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ   

   

52.  การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรอืผลประโยชนอันมิ

ควรจากศิษย 

9 100 

53.  การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิ

ชอบ 

9 100 

ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน ใหทันตอการพฒันาทางวิชาการ เศรษฐกจิ 
สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

   

54.  การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรูใหมที่

เกี่ยวกับวิชาชพีอยูเสมอ 

9 100 

55.  การมีความรอบรู  ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชพี และเทคโนโลย ี

9 100 

56.  การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม 

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

9 100 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

สมรรถนะ / ตัวบงชี ้ ผลการพิจารณา 

จํานวนผูเหน็ดวย รอยละ 

ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและเปน
สมาชกิที่ดีขององคกรวิชาชีพคร ู  

   

57.  ความเชื่อมั่น ชืน่ชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกร

วิชาชพีครู วามีความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

9 100 

58.  การเปนสมาชิกองคกรวชิาชีพครูและสนับสนนุหรือเขา

รวมหรือเปนผูนําในกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีครู 

9 100 

ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและ
ชุมชนในทางสรางสรรค   

   

59.  การใหความรวมมือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกเพื่อนครู

ตามโอกาสและความเหมาะสม 

9 100 

60.  การใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย  ส่ิงของแกเพื่อนครู

ตามโอกาสและความเหมาะสม 

9 100 

61.  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทัง้ใหคําปรึกษา  

แนะนาํแนวทาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

9 100 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนรุักษ
และพัฒนาภมูิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

   

62.  การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นและ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

9 100 

63.  การเปนผูนําในการดําเนินงาน เพื่ออนุรักษและพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิน่และวัฒนธรรม 

9 100 

64.  การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวมกิจกรรม

ทางประเพณวีฒันธรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

9 100 

 

   จากตาราง  25  พบวาผลการรางชุดการประเมินที่ประกอบไปดวย  1)  รายการประเมิน   

2)  หลักฐานประกอบการประเมิน  3)  เกณฑการใหคะแนน  ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา พิจารณาชุดการประเมินดังกลาวที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  โดยไดคาการประเมินรอยละ  88.89 -100.00  แสดงวารายการประเมิน  
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หลักฐานประกอบการประเมิน  และเกณฑการใหคะแนน  ผานการประเมินทุกตัวบงชี้ของสมรรถนะ  

พรอมกับปรับปรุงรายละเอียดของชุดการประเมินตามขอเสนอแนะในแตละรายการของผูเชี่ยวชาญ  

(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ช) 
 

4.  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู  

ความสามารถในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน

ที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา  สาระคณิตศาสตร  ดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence: 

IOC) แลวคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  อยูระหวาง  0.75 – 1.00  ในบางขอที่มี

ปญหานํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ซ) 

 
5.  ผลการสรางคูมือการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  
ผูวิจัยไดสังเคราะหงานทุกขั้นตอนในการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นํามาสรางเปนคูมือการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  และนําไปใชกับผูประเมินจํานวน  60  คน  เพื่อใหผูประเมินไดพิจารณาคูมือการ

ใชชุดการประเมิน  วามีความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําชุดการประเมินไปใช  เพื่อนําไปสู

ข้ันตอนการหาคุณภาพชุดการประเมินตอไป  โดยมีรายละเอียดของคูมือการใชชุดการประเมินดังนี้ 

คูมือแบงออกเปน 2 ตอน 

         ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน   

         1. วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

         2.  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

          2.1 ผูประเมิน ผูประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน

ระดับสถานศกึษาหมายถงึ ผูทําหนาทีเ่ปนผูนาํชุดการประเมินไปใชในการประเมิน ประกอบดวย 

        1)  ครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : ประเมินตนเอง 

         2)  เพื่อนครูผูสอนคณิตศาสตรในสถานศึกษาเดียวกัน : ประเมินครูผูสอน 

         3)  หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร : ประเมนิครูผูสอน 
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        4) ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย : ประเมิน

ครูผูสอน 

        2.2  ผูรับการประเมนิ หมายถงึ ครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

        2.3  คณะกรรมการประเมินผล หมายถึง คณะกรรมการที่ผูอํานวยการโรงเรียน

แตงตั้ง 

       3. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

       4.  รูปแบบของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

    1. แบบสังเกต  rubric score  3  ระดับ 

    2. แบบมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

    3. แบบทดสอบแบบอัตนัย 

       ตอนที ่2 การสรุปผลและการวเิคราะหผลการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

          1. วิธีนําผลการประเมินสมรรถนะไปพัฒนาเปนรายบุคคล คณะกรรมการดําเนินการ

สรุปผลการประเมินที่ เปนจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เอกสารสรุปแนวทางการใหขอมูลปอนกลับและขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาเปนรายบุคคล  

          2. ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน หมายถึงการกาํหนดชวงเวลาที่จะประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กําหนดการประเมินประมาณ  3 – 5  ป/ครั้ง เปนการนําผลการประเมนิไปพัฒนาสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ตอไป 

         3. การนําเสนอสรุปผลการประเมนิสมรรถนะคร ู

         การนําเสนอสรุปผลการประเมินใหนําคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพในแตละสมรรถนะ

นํามากรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตรในตอนทายของแบบประเมิน 

แลวจึงรายงานผลการประเมินใหผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

สมรรถนะครูตอไป  

         นําไปใชประเมินและไดผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือการ

ใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยแสดงดังตาราง 26 
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ตาราง 26 คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ 

      คูมือการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูใชชุดการ 

      ประเมิน 

 

รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเปนไปได 

 S.D. ความหมาย  S.D. ความหมาย 

1. วัตถุประสงคของการนาํคูมือไปใช 4.21 0.59 มาก 4.09 0.51 มาก 

2. สวนประกอบของคูมือครบถวน 4.15 0.78 มาก 4.21 0.81 มาก 

3. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ประเมิน 

4.15 0.70 มาก 4.21 0.69 มาก 

4. การสรุปผลการประเมนิ 4.03 0.80 มาก 3.94 0.69 มาก 

5. แบบสรุปผลการประเมนิ 3.88 0.73 มาก 3.97 0.76 มาก 

6. การวิเคราะหผลการประเมิน 4.00 0.85 มาก 4.00 0.78 มาก 

7. การแปลผลการประเมนิ 4.09 0.79 มาก 4.00 0.70 มาก 

8. วิธีการใหขอมูลปอนกลับ 3.91 0.71 มาก 3.97 0.67 มาก 

9. การนําเสนอผลการประเมิน 4.00 0.82 มาก 4.06 0.78 มาก 

10.ภาษาที่ใชในคูมือการประเมิน 4.18 0.63 มาก 4.26 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.06 0.74 มาก 4.07 0.70 มาก 

 
  จากตาราง 26  เปนการแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  พบวา  กลุมผูใหขอมูลที่ไดจากการทดลอง  60  คน   

  ดานความเหมาะสม  มีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของการนําคูมือไปใช  มีความเหมาะสม

สูงที่สุด  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.21,  S.D. = 0.59)  ความเหมาะสมรองลงมาเปนภาษาที่ใชในคูมือ

การประเมิน อยูในระดับมาก  ( X  = 4.18,  S.D. = 0.73)   

  ดานความเปนไปได  มีความคิดเห็นวาภาษาที่ใชในคูมือการประเมินมีความเปนไปได  สูง

ที่สุด  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.26,  S.D. = 0.57)  ความเปนไปไดรองลงมาเปนบุคลากรที่เกี่ยวของ

กับการประเมิน  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.21,  S.D. = 0.69)   

 

 

X X
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             6. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามประสทิธิผลของการใชชุดการ
ประเมิน 
                ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามประสิทธิผลของการใชชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  

ของมาตรฐานการประเมินทั้ง  4  มาตรฐาน  ไดแก  ดานที่ 1  มาตรฐานดานอรรถประโยชน  ดานที่ 2  

มาตรฐานดานความเปนไปได  ดานที่ 3  มาตรฐานดานความเหมาะสม  ดานที่ 4  มาตรฐานดานความ

ถูกตอง  ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  

Objective  Congruence: IOC) แลวคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  อยูระหวาง  

0.75 – 1.00  ในบางขอที่มีปญหานํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

 
  ตอนที่ 2  ผลการศกึษาคณุภาพของชดุการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน   
1.  ผลการประเมินความสอดคลองระหวางผูประเมิน 

                ผลการหาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  โดยนําชุดการประเมินชุดที่ 1 – 3 ไปทดลอง

กับผูถูกประเมินจํานวน  30  คน  และผูประเมิน  จํานวน  30  คน  จํานวน  10  โรงเรียน  โดยแบงเปน

ผูถูกประเมินโรงเรียนละ  3  คน  ผูประเมินโรงเรียนละ  3  คน  ซึ่งผูถูกประเมินทั้ง  3  คน  ประเมิน

ตนเองดวย  ผูวิจัยไดหาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  จากสูตร Κ  ของโคเฮน  โดยนําการ

ประเมินตนเองของผูถูกประเมินไปรวมหาดัชนีความสอดคลองของผูประเมินดวย และของเบอรี – สตอก  

เรียกวา  RAI  (Rater  Agreement  Index ) วิธีนี้ไมไดนําการประเมินตนเองของผูถูกประเมินไปรวมหา

ดัชนีความสอดคลองของผูประเมินดวย  โดยสามารถแสดงไดดังนี้ 

1.1 ดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  สูตร κ ของโคเฮน 
                      คาที่ไดแบงออกเปน  30  คา  เปนคาที่ไดจากการประเมิน  ครูคณิตศาสตร  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  30  คน  และตัวบงชี้จํานวน  22  ตัวบงชี้  เปนสมรรถนะที่ 1 จํานวน  9  

ตัวบงชี้  สมรรถนะที่  2  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และสมรรถนะที่  3  จํานวน  9  ตัวบงชี้  เกณฑการให

คะแนนเปน  3  คา  คือ  สูง  ปานกลาง  ต่ํา 

     ผูประเมินแบงออกเปน   

- ประเมินตนเอง 

- ประเมินโดยเพื่อนครู 

- ประเมินโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- ประเมินโดยผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
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ตาราง 27 คาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  จากสูตร κ ของโคเฮน 

 

ลําดับ
ที่ 

โรงเรียน ผูถูกประเมิน 
คาดัชนีความสอดคลอง

ของผูประเมนิ 
ระดับความ
สอดคลอง 

1 โรงเรียนที่ 1 คนที่ 1 0.80 มาก 

2 
 

คนที่ 2 1.00 มากที่สุด 

3 
 

คนที่ 3 0.70 มาก 

4 โรงเรียนที่ 2 คนที่ 1 0.17 นอย 

5 
 

คนที่ 2 0.57 ปานกลาง 

6 
 

คนที่ 3 0.28 พอใช 

7 โรงเรียนที่ 3 คนที่ 1 0.44 ปานกลาง 

8 
 

คนที่ 2 0.36 พอใช 

9 
 

คนที่ 3 0.16 นอย 

10 โรงเรียนที่ 4 คนที่ 1 0.33 พอใช 

11 
 

คนที่ 2 0.52 ปานกลาง 

12 
 

คนที่ 3 0.32 พอใช 

13 โรงเรียนที่ 5 คนที่ 1 0.03 นอย 

14 
 

คนที่ 2 0.51 ปานกลาง 

15 
 

คนที่ 3 0.15 นอย 

16 โรงเรียนที่ 6 คนที่ 1 0.18 นอย 

17 
 

คนที่ 2 0.17 นอย 

18 
 

คนที่ 3 -0.19 ไมมี 

19 โรงเรียนที่ 7 คนที่ 1 -0.05 ไมมี 

20 
 

คนที่ 2 0.06 นอย 

21 
 

คนที่ 3 -0.01 ไมมี 

22 โรงเรียนที่ 8 คนที่ 1 0.38 พอใช 

23 
 

คนที่ 2 0.36 พอใช 

24 
 

คนที่ 3 0.19 นอย 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

ลําดับ
ที่ 

โรงเรียน ผูถูกประเมิน 
คาดัชนีความสอดคลอง

ของผูประเมนิ 
ระดับความ
สอดคลอง 

25 โรงเรียนที่  9 คนที่ 1 0.75 มาก 

26 
 

คนที่ 2 0.85 มากที่สุด 

27 
 

คนที่ 3 0.31 พอใช 

28 โรงเรียนที่ 10 คนที่ 1 0.58 ปานกลาง 

29 
 

คนที่ 2 0.59 ปานกลาง 

30 
 

คนที่ 3 0.49 ปานกลาง 

 

   ผลที่ไดจากตาราง  27  เปนการแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  จากสูตร κ ของ

โคเฮน  พบวา  ดัชนีความสอดคลองอยูระดับมากที่สุด  ชวง  0.81 – 1.00  จํานวน  2  คา  อยูในระดับ

มาก  ชวง  0.61 – 0.80  จํานวน  3  คา  อยูในระดับปานกลาง  ชวง  0.41 – 0.60  จํานวน  7  คา  อยู

ในระดับพอใช  ชวง  0.21 – 0.40  จํานวน  7  คา  อยูในระดับนอย  ชวง  0.01 – 0.20  จํานวน  8  คา  

และไมมีความสอดคลอง  คือชวง  -1.00 – 0.00  จํานวน  3  คา  ได   -0.19, -0.05, - 0.01  ตามลําดับ  
 

1.2 ดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  สตูร เบอรี – สตอก  RAI  (Rater  
Agreement  Index ) 
              คาที่ไดแบงออกเปน  10  คา  เปนคาที่ไดจากการประเมิน  ครูคณิตศาสตร  จํานวน  10  

โรงเรียน  ผูถูกประเมินโรงเรียนละ  3  คน และตัวบงชี้จํานวน  22  ตัวบงชี้  เปนสมรรถนะที่  1จํานวน  

9  ตัวบงชี้  สมรรถนะที่  2  จํานวน  4  ตัวบงชี้  และสมรรถนะที่  3  จํานวน  9  ตัวบงชี้  เกณฑการให

คะแนนเปน  3  คา  คือ  สูง  ปานกลาง  ต่ํา 

ผูประเมิน  3  คน  แบงออกเปน   

- ประเมินโดยเพื่อนครู 

- ประเมินโดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- ประเมินโดยผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
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ตาราง 28 คาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  จากสูตร เบอรี – สตอก    

       RAI  (Rater  agreement  index ) 

 

ลําดับที ่ โรงเรียน คาดัชนีความสอดคลองของผู
ประเมิน 

ระดับความ
สอดคลอง 

1 โรงเรียนที่ 1 0.93 มากที่สุด 

2 โรงเรียนที่ 2 0.90 มากที่สุด 

3 โรงเรียนที่ 3 0.90 มากที่สุด 

4 โรงเรียนที่ 4 0.93 มากที่สุด 

5 โรงเรียนที่ 5 0.87 มากที่สุด 

6 โรงเรียนที่ 6 0.98 มากที่สุด 

7 โรงเรียนที่ 7 0.97 มากที่สุด 

8 โรงเรียนที่ 8 0.93 มากที่สุด 

9 โรงเรียนที่  9 0.80 มากที่สุด 

10 โรงเรียนที่ 10 0.97 มากที่สุด 

  

              ผลที่ไดจากตาราง 28  เปนการแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  จากสูตร เบอรี – 

สตอก  RAI  (Rater  Agreement  Index )  พบวา  ดัชนีความสอดคลองของผูประเมินอยูในระดับมาก

ที่สุดทุกคา  คาที่ไดอยูระหวาง  0.80 – 0.97  

 
2.  ผลการวิเคราะหหาคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก  ( r ) และคาความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ 
              นําแบบทดสอบซึ่งเปนแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและ

หลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความ

เขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา  สาระคณิตศาสตร  ที่สรางขึ้นไปทดลองกับครูผูสอนคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  30  คน  โดยไดคาความยากงาย (p)  อยูระหวาง  0.56  - 0.91 โดยที่  มี

คางายมาก  จํานวน  15  ขอ คอนขางงาย  จํานวน  13  ขอ   ยากงายพอเหมาะ จํานวน  2  ขอ  และ

คาอํานาจจําแนก  ( r ) อยูในชวง. 0.20 – 0.63 โดยจําแนกไดสูงจํานวน 11  ขอ จําแนกไดปานกลาง

จํานวน  13  ขอ  และจําแนกไดบางจํานวน  6  ขอ คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคา  0.86 แสดงวามีคา

ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง  (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ซ) 
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3. ขอสังเกตที่ไดจากการนาํชุดการประเมินไปใช 
ขอสังเกตที่ไดจากการนาํชุดการประเมนิไปใชสามารถจาํแนกไดออกเปน 2  ประเดน็ดังนี ้
ประเด็นขอดี 
1) เปนการประเมินที่ดีไดขอสารสนเทศใหแกครูและฝายบริหารไดรับทราบระดับ 

สมรรถนะของครูคณิตศาสตรแตละคน 

2) แบบทดสอบเปนแบบทดสอบที่ดี  สามารถนําไปเปนแบบอยางตอไปได 
3) การใช  วีดีโอคลิป  ชวยในการประเมนิทาํใหไดการประเมินที่ชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

4) ไดนวัตกรรมดานการสอนเปนแบบอยางทีด่ีเปน วีดีโอคลิป   

5) เกณฑระดับสมรรถนะใช  3  ระดับ  เปนเกณฑที่ด ี

6) เปนการประเมินที่ดีไดขอสารสนเทศใหแกครูและฝายบริหารไดรับทราบระดับ 

สมรรถนะของครูคณิตศาสตรแตละคนปฏิบัติไดจริง 

7) แบบทดสอบรูปแบบนี้ทาํใหไดทราบวานักเรียนเรียนไปแลวเขาใจผิดในเรื่องใด 

8) ชวยประหยัดเวลาในการประเมิน  จากการที่ตองเขาไปนั่งดูการเรียนการสอน 
ประเด็นขอบกพรอง 
1)  การใชวีดโีอคลิป  เปนหลกัฐานชวยในการประเมินอาจเปนสิ่งที่ยุงยากพอสมควร 

2) บางรายการประเมินทําไดยากในการจัดการเรียนการสอน เชนเรื่องภูมปิญญาทองถิน่ 

 
  ตอนที่ 3  ผลการศกึษาประสิทธิผลของการนาํชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช   
    ผลการศึกษาประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนไปใช ดําเนินงานโดยการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ไปใชกับโรงเรียน  10  แหง  เปนผูประเมินโรงเรียนละ  3  คน  รวมเปน  30  คน  

และผูไดรับการประเมินและประเมินตนเองโรงเรียนละ  3  คน  รวมเปน  30  คน  ผลของประสิทธิผล

ของการประเมินดังตาราง  29 
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รายการแตละดาน 
 

S.D ความหมาย 
ระดับความคดิเห็น 

ดานการใชประโยชน 4.28 0.47 มาก 

1.ผลการประเมินที่ไดจากชดุการประเมนิ  ชวยใหเกิด

แนวทางการพฒันาสมรรถนะครูคณิตศาสตรได 

4.35 0.71 มาก 

2.สารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอฝายบริหาร 4.53 0.54 มากที่สุด 

3.สารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอครู ผู

ที่ไดรับการประเมิน 

4.10 0.77 มาก 

ดานการใชประโยชน   
4.สารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีความครอบคลุม

สมรรถนะที่จําเปนในการพฒันาครูคณิตศาสตร 

 

4.10 

 

0.63 

 

มาก 

5.สารสนเทศจากการประเมินสามารถนาํไปใชในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร 

4.32 0.70 มาก 

ดานความเปนไปได 3.92 0.49 มาก 

6.รายการประเมินสอดคลองกับหลักการทีค่รู

คณิตศาสตรควรปฏิบัติ 

3.80 0.95 มาก 

7.ชุดการประเมินสามารถนาํไปใชประเมนิการ

ปฏิบัติงานในสถานการณจริงของครูคณิตศาสตรได 

3.98 0.75 มาก 

8.ชุดการประเมินสามารถนาํไปใชไดในทกุชวงเวลา 4.07 0.63 มาก 

9.กรอบสมรรถนะของชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรนี้  สามารถนําไปประยุกตใชกบักลุมสาระ

อ่ืนๆ 

3.50 0.85 มาก 

10.สามารถนาํชุดการประเมินไปใชประกอบการ

พิจารณาตัดสนิผลการปฏิบตัิงานของครูคณิตศาสตร

ในสถานการณตางๆ ได 

4.23 0.81 มาก 

11.ชุดการประเมินมีประโยชนคุมคาเมื่อเทียบกับเวลา

และคาใชจายที่ใช 

3.95 0.70 มาก 

X

ตาราง 29 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเหน็เกีย่วกับประสิทธิผลของการนําชุดการ 

      ประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช 
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รายการแตละดาน 
 

S.D ความหมาย 
ระดับความคดิเห็น 

ดานความเหมาะสม 4.10 0.40 มาก 

12.องคประกอบของชุดการประเมินมีความเหมาะสม

ในการประเมนิ 

4.22 0.58 มาก 

13.สมรรถนะตางๆ ที่มุงประเมินในชุดการประเมินมี

ความชัดเจน 

4.15 0.61 มาก 

14.ชุดการประเมินมีความสอดคลองกับนโยบายการ

พัฒนาสมรรถนะครู  ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.30 0.62 มาก 

15.ชุดการประเมินมีเกณฑการตัดสินทีย่อมรับได 3.98 0.81 มาก 

16.ชุดการประเมินมีความสมบูรณภายใตกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

3.92 0.93 มาก 

17.รูปแบบและ วธิีการประเมินคํานึงถึงผลกระทบ

ของผูมีสวนไดสวนเสยีจากการประเมิน 

4.76 0.87 มากที่สุด 

18.รูปแบบ วิธกีารประเมนิสอดคลองกับสภาพบริบท

ของครูคณิตศาสตร 

4.12 0.83 มาก 

19.การรายงานผลที่ไดจากชุดการประเมนิไมทาํใหผู

มีสวนไดสวนเสียกับการประเมินไดรับความเสียหาย 

4.33 0.63 มาก 

20.ผูรับการประเมินไดรับความเสมอภาคจากการ

ประเมิน 

4.12 0.67 มาก 

21.คุณสมบัติของผูประเมินตามที่ระบุในชดุการ

ประเมินมีความเหมาะสมและนาเชื่อถือ 

3.68 0.72 มาก 

ดานความถกูตอง 4.07 0.42 มาก 

22.มีการวัดและประเมินผลตามตัวบงชี้ทีต่องการวัด

ไดจริง 

4.20 0.58 มาก 

23.คูมือการประเมินมีข้ันตอนการประเมินเปนระบบ 4.07 0.69 มาก 

24.การรายงานผลการประเมินมีความเปนระบบเปน

ข้ันตอน 

3.98 0.68 มาก 

X

ตาราง  29 (ตอ) 
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ตาราง 29 (ตอ) 

 

รายการแตละดาน 
 

S.D ความหมาย 
ระดับความคดิเห็น 

ดานความถกูตอง (ตอ) 

25.รายงานผลที่ไดรับจากชดุการประเมนิถูกตองตรง

กับสภาพการปฏิบัติงานจรงิของผูรับการประเมิน 

 

4.07 

 

0.66 

 

มาก 

26.ชุดการประเมินมีเกณฑการแปลผลคะแนนที่

นาเชื่อถือ 

3.80 0.80 มาก 

27.รูปแบบการรายงานผลการประเมินมีความเชื่อถือ

ไดเนื่องจากมหีลักฐานขอมลูรองรับ 

 

4.23 

 

0.59 

 

มาก 

28.ชุดการประเมินใหสารสนเทศที่เพียงพอตอการ

ตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

4.17 0.59 มาก 

รวมทกุดาน 3.83 0.76 มาก 

 

  จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช 

พบวา  ประสิทธิผลแตละดาน  ประกอบดวย 1) ดานการใชประโยชน 2) ดานความเปนไปได 3) ดาน

ความเหมาะสม และ 4) ดานความถูกตอง  ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อแยกรายดาน พบวา

ดานการใชประโยชน  ความคิดเห็นที่วาสารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอฝายบริหาร มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผลการประเมินที่ไดจากชุดการประเมินชวยใหเกิดแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะครูคณิตศาสตรได  ดานความเปนไปได  ความคิดเห็นที่วาสามารถนําชุดการประเมินไปใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติงานของครูคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ ได มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด  รองลงมาคือ รายการประเมินสอดคลองกับหลักการที่ครูคณิตศาสตรควรปฏิบัติ ดานความ

เหมาะสม  ความคิดเห็นที่วารูปแบบและวิธีการประเมินคํานึงถึงผลกระทบของผูมีสวนไดสวนเสียจาก

การประเมิน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือชุดการประเมินมีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา

สมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และดานความถูกตอง ความคิดเห็น

ที่วารูปแบบการรายงานผลการประเมินมีความเชื่อถือไดเนื่องจากมีหลักฐานขอมูลรองรับ รองลงมาคือ

คูมือการประเมินมีข้ันตอนการประเมินเปนระบบ และรายงานผลที่ไดรับจากชุดการประเมินถูกตองตรง

กับสภาพการปฏิบัติงานจริงของผูรับการประเมิน โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน 

X



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา(Research  and  Development)  มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย

อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

สังเขปวัตถุประสงคและวิธีดําเนินงานวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแบงไดเปน  3  ตอน  ตอนที่ 1  สรางชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยแบงเปน  2  ข้ัน  ดังนี้  ข้ันที่  1  กําหนดกรอบการสรางชุด

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ข้ันที่  2  ดําเนินการสรางและพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตอนที่ 2  ศึกษาคุณภาพชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตอนที่ 3  ศึกษาประสิทธิผลของการนําชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช 

 
 กลุมผูใหขอมูลการวิจัย 
 กลุมผูใหขอมูลการวิจัยเพื่อสรางและทดลองใช ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวยบุคคล  5 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 คน แบงเปน  ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร จํานวน  1  คน  ผูทรงคุณวุฒิดานการ

ประเมินสมรรถนะ  จํานวน  1  คน  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  จํานวน  1  คน  ผูบริหาร

สถานศึกษาจํานวน  1  คน เพื่อสัมภาษณแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร กลุมที่ 

2  ผู เชี่ยวชาญจํานวน  9  คน ประกอบดวย ครูคณิตศาสตรและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  และผูที่ทํางานดานการวัดผลและประเมินผล  ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  กลุมที่ 3 

ครูคณิตศาสตร จํานวน  198  คน  ประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง กลุมที่ 4  ครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 โรงเรียน จํานวน  30  คน เปนผูรับการประเมินโดยชุดการประเมิน      

ผูบริหารสถานศึกษา   หรือผูที่ ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  และเพื่อนครูคณิตศาสตร จากโรงเรียนเดียวกับผูรับการประเมิน จํานวน  30  คน  เปน   
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ผูประเมินโดยใชชุดการประเมิน  และกลุมที่ 5  ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลจํานวน  5  คน  ประเมินความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามประสิทธิผล   

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 8  ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1  ใช

สําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย และตัวบงชี้   ชุดที่ 2 ใช

สําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้  ชุดที่ 3 ใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาของชุดการประเมิน  ชุดที่ 4  ใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ  

ชุดที่ 5  ใชสําหรับตรวจสอบความเชื่อมั่นของชุดการประเมิน  ชุดที่ 6 ใชสําหรับตรวจสอบความ

เหมาะสมของคูมือและความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช  ชุดที่ 7 ใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาของแบบประเมินประสิทธิผล  และชุดที่ 8  ใชสําหรับประเมินประสิทธิผลของการนําชุดการ

ประเมินไปใช 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด  8  ครั้ง ประกอบดวย ครั้งที่ 1 เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของสมรรถนะ

หลัก  สมรรถนะยอย และตัวบงชี้   ครั้งที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูคณิตศาสตร  จํานวน  

198  คน  เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้  คร้ังที่ 3 เปน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ของชุดการประเมิน  คร้ังที่ 4  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ  คร้ังที่ 5  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู

ประเมินจํานวน  30  คน  ผูรับการประเมินจํานวน  30  คน  เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับตรวจสอบความ

เชื่อมั่นของชุดการประเมิน  ครั้งที่ 6 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําขอมูลมาใช

สําหรับตรวจสอบความเหมาะของคูมือและความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช  ครั้งที่ 7 เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ

ประเมินประสิทธิผล  และครั้งที่ 8  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่ใชชุดการประเมินจํานวน  60  คน 

เพื่อนําขอมูลมาใชสําหรับประเมินประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินไปใช 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล

เบื้องตนของกลุมผูใหขอมูล โดยใชคารอยละ วิเคราะหความเที่ยงตรง โดยคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) 

วิเคราะหคาอํานาจการจําแนกรายขอ โดยการทดสอบคาที (t – test) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  

(Confirm Factor analysis)ไดคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor Loading) คาความเชื่อมั่น (Composite 

Reliability : cρ ) ของตัวแปรแฝง คาความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดไดดวยองคประกอบ 

(Average Variance Extracted : vρ )  วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของชุดการประเมิน  โดยการคํานวณ

คาความสอดคลองของผูประเมิน  วิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดยการหาคาความยาก  

และคาอํานาจจําแนก   
 

สรุปผลการวิจัย 
  สรุปผลการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตาม

ความมุงหมายของการวิจัย  

   1.  ผลการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   2.  ผลการศึกษาคุณภาพชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   3.  ผลการศกึษาประสทิธผิลของการใชชุดการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 
 1. ผลการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

              กําหนดกรอบการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โดยการวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะ  พรอมกับ

วิเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยแบบสัมภาษณปลายเปด  

หลังจากนั้นไดนํามาสังเคราะหรวมกับเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อมากําหนด

กรอบการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดผลการสราง

และพัฒนาชุดการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ผลการกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  คือ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2) เพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล  และ 3) เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
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1.2  สมรรถนะที่ใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

สมรรถนะหลัก 3  สมรรถนะ  สมรรถนะยอย 23  สมรรถนะ และตัวบงชี้ 64  ตัว ดังนี้ 

    สมรรถนะที ่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 

สมรรถนะยอย 1 ดานการพฒันาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

ตัวบงชี้ 1  ความสามารถในการจัดทาํหลกัสูตรคณิตศาสตร 

ตัวบงชี้ 2  ความสามารถในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

สมรรถนะยอย 2 ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดาน

ทักษะการคิด 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยง

ความรูเดิมและสรางความรูใหมได 

ตัวบงชี้ 3 ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาชวีิตและทักษะวชิาชพี

แกผูเรียน 

สมรรถนะยอย 3 ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางจิตวิทยา 

สมรรถนะยอย 4 ดานการมทีกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกไดเหมาะสมเพื่อกระตุนให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการใชส่ือโสตทศันูปกรณ  เทคโนโลย ี สารสนเทศ เปน

เครื่องมือส่ือสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

สมรรถนะยอย 5 ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะ

หนาไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  ในระยะยาว

ไดอยางเหมาะสม 

สมรรถนะยอย 6 ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองความแตกตางของ

ผูเรียนไดอยางเหมาะสม 



250 
 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการสงเสริม  พฒันาผูเรียน  ใหไดรับประสบการณการ

เรียนรูคณิตศาสตรไดตามศักยภาพ 

สมรรถนะยอย 7 ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการผลิตสื่อ นวตักรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน 

และความตองการของผูเรียน 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการประเมินและปรับปรุงสื่อ  นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียนและตอบสนองความตองการของผูเรียน 

สมรรถนะยอย 8 ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการวัดผลและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยระดับการเรียนรูของ

ผูเรียน 

ตัวบงชี้ 3 ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การรายงาน  และการนําเสนอแนว

ทางการพัฒนาผูเรียน 

สมรรถนะยอย 9 ดานความสัมพันธที่ดกีับผูมีสวนรวมจดัการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดกีับผูปกครอง 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดกีับโรงเรียน 

ตัวบงชี้ 3 ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดกีับสังคมภายนอก 

สมรรถนะยอย 10 ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวบงชี้ 1 ความรูที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ 

ตัวบงชี้ 2 ความรูที่เกี่ยวของกับการวัด 

ตัวบงชี้ 3 ความรูที่เกี่ยวของกับเรขาคณิต 

ตัวบงชี้ 4 ความรูที่เกี่ยวของกับพีชคณิต 

ตัวบงชี้ 5 ความรูที่เกี่ยวของกับการวเิคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

ตัวบงชี้ 6 ความรูที่เกี่ยวของกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร   

สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จาํเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู 

สมรรถนะยอย 1 ดานการมุงเนนประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี้ 2 ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะยอย 2 ดานการบรกิารที่ด ี

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 
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ตัวบงชี้ 2 ความตั้งใจและเตม็ใจในการใหบริการ   

ตัวบงชี้ 3 ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงงานการใหบริการอยางตอเนื่อง 

สมรรถนะยอย 3 ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ 2 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานคอมพิวเตอร 

ตัวบงชี้ 3 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานภาษาตางประเทศ 

ตัวบงชี้ 4 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานผลงานทางวิชาการ 

สมรรถนะยอย 4 ดานการทํางานรวมกนัอยางกัลยาณมิตร 

ตัวบงชี้ 1 ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกนั 

ตัวบงชี้ 2 ความมีมนษุยสัมพันธในการทาํงานรวมกนั 

สมรรถนะที่  3  สมรรถนะทีเ่กี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

สมรรถนะยอย 1 ดานการใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ 

สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

ตัวบงชี้ 1 การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนทีพ่ึ่งพาและไววางใจไดของศิษย 

ตัวบงชี้ 2 การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทาํของศิษยในทางสรางสรรคตาม

สภาพปญหาและศักยภาพของศิษย 

ตัวบงชี้ 3 การเสนอและแนะแนวทางการพฒันาของศิษยตามความถนดั ความสนใจ 

และศักยภาพของศิษย 

ตัวบงชี้ 4 การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศษิยทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

สมรรถนะยอย 2 ดานการอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสรมิความรู ทักษะและนิสัยที่ถกูตอง

ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ตัวบงชี้ 1 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาศษิย

อยางมุงมัน่และตั้งใจ 

ตัวบงชี้ 2 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาศษิย

อยางเตม็ศักยภาพ 

ตัวบงชี้ 3 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาศษิย

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

สมรรถนะยอย 3 ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา 

และจิตใจ   
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ตัวบงชี้ 1 การตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรม

ของศิษยอยูเสมอ 

ตัวบงชี้ 2 การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานงึถงึผลที่จะเกิดขึ้นกบัศิษยและ

สังคม 

ตัวบงชี้ 3 การกระทาํตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอนของตนและวัฒนธรรม

ประเพณีอันดงีาม 

สมรรถนะยอย 4 ดานการไมกระทาํตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา 

จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย 

ตัวบงชี้ 1 การละเวนการกระทําทีท่ําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทอืนตอจิตใจ 

สติปญญา อารมณและสังคมของศิษย 

ตัวบงชี้ 2 การละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย 

ตัวบงชี้ 3 การละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ 

และสังคมของศิษย 

สมรรถนะยอย 5 ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติ

หนาที ่และไมใชศิษยกระทาํการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

ตัวบงชี้ 1 การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย 

ตัวบงชี้ 2 การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิชอบ 

สมรรถนะยอย 6 ดานการพฒันาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทนั

ตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ 

ตัวบงชี้ 1 การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรคความรูใหมที่เกี่ยวกับวิชาชพีอยู

เสมอ 

ตัวบงชี้ 2 การมีความรอบรู  ทันตอการเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกจิ สังคม 

การเมือง การอาชีพ และเทคโนโลย ี

ตัวบงชี้ 3 การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

สมรรถนะยอย 7 ดานการใหความรักและศรัทธาในวิชาชพีครู และเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรวิชาชีพครู 

ตัวบงชี้ 1 ความเชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกรวิชาชีพครู วามี

ความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 
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ตัวบงชี้ 2 การเปนสมาชิกองคกรวิชาชพีครูและสนับสนนุหรือเขารวมหรือเปนผูนาํใน

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพคร ู

สมรรถนะยอย 8 ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและชุมชนในทาง

สรางสรรค 

ตัวบงชี้ 1 การใหความรวมมอื  ใหคาํปรึกษา  แนะนํา  แกเพื่อนครูตามโอกาสและ

ความเหมาะสม 

ตัวบงชี้ 2 การใหความชวยเหลือดานทนุทรัพย  ส่ิงของแกเพื่อนครูตามโอกาสและ

ความเหมาะสม 

ตัวบงชี้ 3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทัง้ใหคาํปรึกษา  แนะนาํแนวทาง  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

สมรรถนะยอย 9 ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและพัฒนาภมูิ

ปญญาและวฒันธรรมไทย 

ตัวบงชี้ 1 การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิน่และวัฒนธรรมที่

เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ 2 การเปนผูนาํในการดําเนินงานเพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและ

วฒันธรรม 

ตัวบงชี้ 3 การสนับสนนุ  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวมกจิกรรมทางประเพณี

วัฒนธรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

1.3  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  

ผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโครงสรางองคประกอบของสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของครูคณิตศาสตรที่สังเคราะหข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

1.3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวาทุกสมรรถนะยอยมีความเหมาะสมในการนําไปใชวัดสมรรถนะหลัก

ทั้ง  3  สมรรถนะอยูในระดับมาก  และตัวบงชี้สวนใหญมีความเหมาะสมในระดับมากในการนําไปใช

วัดสมรรถนะยอยตางๆ  มีสมรรถนะยอยดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยใน

การปฏิบัติหนาที่ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ  มีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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1.3.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงชี้ที่จะนําไปใชในการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ผลการวิเคราะหสมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูใน

รายวิชาคณิตศาสตร  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด โดยคา 2χ / df 

เทากับ 1.986  ซึ่งมีคานอยกวา 2 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ  

(Factor  Loading) แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัวอยูในองคประกอบแตละดานของสมรรถนะยอยที่ 1 – 

10  การวิเคราะหความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ )ของสมรรถนะยอยที่ 1 – 10 อยูในระดับ

คอนขางสูง  มีคาเทากับ 0.82  0.87  0.96  0.71  0.82  0.83  0.89  0.88  0.93 และ 0.97 ตามลําดับ  

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.60 และองคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรใน

แตละองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.69  0.80 

0.94  0.57  0.70  0.72  0.81  0.76  0.73 และ 0.83 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50 ทุก

องคประกอบ   

ผลการวิเคราะหสมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายของครู  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด โดยคา 2χ  / df 

เทากับ 1.31  ซึ่งมีคานอยกวา 2   เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ  

(Factor  Loading) แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัวอยูในองคประกอบแตละดานของสมรรถนะยอยที่1 –  4    

การวิเคราะหความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของสมรรถนะยอยที่ 1 – 4  อยูในระดับ

คอนขางสูง  มีคาเทากับ 0.93  0.85  0.67 และ 0.97 ตามลําดับ  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.60 

และองคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบ (Average 

Variance Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.86  0.66  0.37 และ 0.95 ตามลําดับ  ซึ่ง

ผานเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50  จํานวน  3  องคประกอบ  มีองคประกอบที่ไมผานเกณฑ 1  องคประกอบ  

คือ ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ  

ผลการวิเคราะหสมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด โดยคา 2χ  / df เทากับ 1.93  ซึ่งมีคา

นอยกวา 2  เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  Loading) 

แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัวอยูในองคประกอบแตละดานของสมรรถนะยอยที่ 1 – 9  การวิเคราะห

ความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของสมรรถนะยอยที่ 1 – 9  อยูในระดับคอนขางสูง  มีคา

เทากับ 0.87  0.96  0.95  0.92  0.96  0.65  0.86  0.95 และ 0.89  ตามลําดับ  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไวคือ 0.60 และองคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบ 

(Average Variance Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.64  0.89  0.86  0.80  0.92  
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0.44  0.76  0.86 และ 0.74  ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.50  จํานวน  8  องคประกอบ  

มีองคประกอบที่ไมผานเกณฑ  1  องคประกอบ คือดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ

และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2  ของสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อปรับโมเดลใหกลมกลืนแลวจึงไดคาอยูในเกณฑที่กําหนด โดยคา 2χ  / 

df เทากับ 1.997 ซึ่งมีคานอยกวา 2 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผลการวิเคราะหคาน้ําหนัก

องคประกอบ(Factor Loading) แสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ทุกตัวอยูในองคประกอบแตละดานของ

สมรรถนะยอย   การวิเคราะหความเชื่อมั่น (Composite Reliability : cρ ) ของตัวแปรแฝง อยูในระดับ

คอนขางสูง   มีคาเทากับ 0.92 0.84 และ 0.95  ตามลําดับ  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.60 และ

องคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละองคประกอบ (Average Variance 

Extracted : vρ )  ไดคอนขางสูง มีคาเทากับ 0.54  0.58 และ 0.68  ตามลําดับ ผานเกณฑที่กําหนดไว

คือ 0.50  ทุกสมรรถนะ 

1.4  ผลการรางชุดการประเมินจากสมรรถนะและตัวบงชี้ที่ไดนํามาสรางรายการ

ประเมิน  เกณฑการประเมิน  การใหคะแนน  หลักฐานประกอบการประเมิน  ไดชุดการประเมิน 4 ชุด 

ชุดที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะยอยที่ 1 – 9  เครื่องมือ

วัดเปนแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ที่กําหนด  

rubric score เปน  3  ระดับ  ชุดที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  

เครื่องมือวัดเปนแบบสังเกตการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายของครู  ที่กําหนด rubric 

score  3  ระดับ  ชุดที่ 3 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เครื่องมือวัดเปนแบบประเมิน

การปฏิบัติงาน แบบมาตราประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  ชุดที่ 4 สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร สมรรถนะยอยที่ 10 เครื่องมือวัดเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย เพื่อวัด

ความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของ

นักเรียนที่ เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา  สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบวารายการประเมิน  หลักฐานประกอบการ

ประเมิน  และเกณฑการใหคะแนน  ผานการประเมินทุกตัวบงชี้  มีคาการประเมิน รอยละ  88.89 -

100.00   

1.5  ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ เพื่อวัด

ความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของ

นักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา  สาระคณิตศาสตร  
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ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  

Congruence: IOC) มีคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  อยูระหวาง  0.75 – 1.00   

1.6  ผลการสรางคูมือ  ประกอบการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีขอมูลแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย  (1) วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน (2) บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (3) เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  และ(4)  รูปแบบของชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตอนที่ 2 การสรุปผลและการวิเคราะหผล

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบดวย (1) วิธีนําผลการประเมิน

สมรรถนะไปพัฒนาเปนรายบุคคล (2) ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และ (3)  การนําเสนอสรุปผลการประเมินสมรรถนะครู 

1.7 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของคูมือการใชชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  พบวาดานความเหมาะสมของคูมือ อยูในระดับ

มากทุกรายการ รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ วัตถุประสงคของการนําคูมือไปใช  และดาน

ความเปนไปไดของคูมือ  อยูในระดับมากทุกรายการ  รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ  ภาษาที่

ใชในคูมือการประเมิน  
 

     2.  ผลการตรวจสอบคุณภาพของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน   

      2.1  ความสอดคลองของผลการประเมินระหวางผูประเมิน 4 คน ที่ทําการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนแตละคนโดยใช สูตร κ ของโคเฮน  พบวา  มีคา

ดัชนีความสอดคลองอยูระดับมากที่สุด  จํานวน  2  คา  อยูในระดับมาก  จํานวน  3  คา  อยูในระดับ

ปานกลาง  จํานวน  7  คา  อยูในระดับพอใช  จํานวน  7  คา  อยูในระดับนอย  จํานวน  8  คา  และไม

มีความสอดคลอง  จํานวน  3  คา 

       2.2  ความสอดคลองของผลการประเมินระหวางผูประเมิน  3  คน ที่ทําการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนในแตละโรงเรียนโดยใชสูตร เบอรี – สตอก    พบวา  

ดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน  (Rater  Agreement  Index )  อยูในระดับมากที่สุด   

      2.3  ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดการประเมินชุดที่ 4 แบบทดสอบแบบอัตนัย เพื่อวัด

ความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของ

นักเรียนที่ เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา  สาระการเรียนรู
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คณิตศาสตร  ผลการวิเคราะหไดคาความยากงาย (p)  อยูระหวาง  0.56 – 0.91  คาอํานาจจําแนก (r) 

อยูในชวง 0.20 – 0.63  และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคา  0.86   

2.4 ขอสังเกตที่ไดจากการนําชุดการประเมินไปใชเพื่อตรวจสอบคุณภาพชุดการประเมิน
สามารถสรุปผลไดดังนี้  ขอดีคือ สารสนเทศที่ไดจากการประเมินทําใหครูและฝายบริหารไดรับทราบ

ระดับสมรรถนะของครูคณิตศาสตรแตละคน  รูปแบบของแบบทดสอบสามารถนําไปเปนแบบอยางใน

การสรางและตรวจสอบวานักเรียนเรียนไปแลวเขาใจผิดในเรื่องใด  ประเด็นเรื่องการใชคลิปวีดีโอเพื่อ

ชวยในการประเมินทําใหไดขอมูลประกอบการประเมินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เกณฑการประเมินระดับ

สมรรถนะ  3  ระดับ  เปนเกณฑที่ดีสามารถนําไปใชในการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตรได

อยางเหมาะสม  ในแงของขอบกพรองมีประเด็นที่ได คือ การใชคลิปวีดีโอเปนหลักฐานชวยในการ

ประเมินอาจเปนสิ่งที่ยุงยากในดานกระบวนการจัดทําคลิปวีดีโอ  เพราะครูคณิตศาสตรบางสวนไมมี

ความถนัดในการใชเทคโนโลยี  จึงตองขอความรวมมือจากบุคลากรสวนอื่นเขามาชวย  อีกประเด็น

หนึ่งคือรายการประเมินเรื่องการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

คอนขางมีความยากตอการปฏิบัติมากกวากลุมสาระอื่นๆ 

 
  3.  ผลการศึกษาประสทิธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช   
                    ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนไปใช พบวา  ประสิทธิผลแตละดาน  ประกอบดวย 1) ดานการใชประโยชน 2) 

ดานความเปนไปได 3) ดานความเหมาะสม และ 4) ดานความถูกตอง  ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการใชประโยชน  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ

สารสนเทศที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอฝายบริหาร  ดานความเปนไปได  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือ สามารถนําชุดการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติงานของครู

คณิตศาสตรในสถานการณตางๆ ได  ดานความเหมาะสม ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  รูปแบบและ

วิธีการประเมินคํานึงถึงผลกระทบของผูมีสวนไดสวนเสียจากการประเมิน และสุดทายดานความ

ถูกตอง  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  รูปแบบการรายงานผลการประเมินมีความเชื่อถือไดเนื่องจาก

มีหลักฐานขอมูลรองรับ   
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อภิปรายผล 
1.  ผลการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1.1  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ได

สมรรถนะหลักที่ใชในการประเมิน  3  สมรรถนะ  คือ สมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการ

เรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

ของครู  และสมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ทั้งนี้เนื่องจากทั้ง 3 

สมรรถนะเปนองคประกอบที่ครอบคลุมครบทุกดานที่จําเปนของสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ซึ่งมีทั้งดาน

ความรู การแสดงออกดานการสอน  การแสดงออกดานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน  รวมถึงทักษะตางๆ ที่ครูแตละคนมีอยู ตลอดจนดานที่วัดไดยาก เชน แรงจูงใจ 

อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม ที่มีอยูในสมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่

เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู   นอกจากนั้น สมรรถนะที่นํามาใชในชุดการประเมินยังครอบคลุม

ถึงสมรรถนะของครูจากองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ  เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) (สคบศ. 2550: ออนไลน)  ประเมินสมรรถนะครูโดยใช 3 สมรรถนะ

คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) และ

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งยังครอบคลุมถึงกรอบสมรรถนะของครูแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะของครู New Mexico อีกดวย(สํานัก

ความสัมพันธตางประเทศ. 2552 : ออนไลน, NM Teacher Competencies. 2553 : online) 

1.2  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อ

พิจารณาตามรายสมรรถนะหลัก(Core Competency)   จากความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได

ดวยองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ )  พบวา  สมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่เกี่ยวของ

กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เปนสมรรถนะที่ครูคณิตศาสตรใหความสําคัญมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากครู

ตระหนักวาตนเองไดรับการคาดหวังจากสังคมที่จะตองเปนตนแบบ และเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  

โดยที่ครูจะตองประพฤติตนอยูภายใตกฎกติกาของอาชีพและมากดวยคุณธรรม มีจริยธรรมประจําใจ 

รวมทั้งตองพัฒนาความรูและพัฒนาวิชาชีพเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาประยุกตใชใน

การเรียนการสอน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหตองมีการสงเสริม 

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

เมื่อพิจารณาในสวนสมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชา

คณิตศาสตร  จากความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดไดดวยองคประกอบ (Average Variance 

Extracted : vρ )  พบวาสมรรถนะยอย 3 ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู เปนสมรรถนะยอยที่

ครูคณิตศาสตรใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนตัวกระตุน สนับสนุนใหเกิดการ
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เรียนรู โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรที่ครูตองทําใหนักเรียนเกิดความชอบ พรอมที่จะลงมือปฏิบัติแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร  สอดคลองกับบทความของ  สมวงษ  แปลงประสพโชค (2552 : ออนไลน)  ที่

ไดกลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูอาจจัดหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร จัด

ส่ิงแวดลอมที่จูงใจใหผูเรียนใฝเรียน อยากรูอยากเห็น สนใจในวิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น ส่ิงแวดลอม

มีอิทธิพลยิ่งตอการเรียนรู หองปฏิบัติการคณิตศาสตรเปนสถานที่ที่ใชสําหรับปฏิบัติการทาง

คณิตศาสตร เพื่อใหกระบวนการและวิธีการในการเรียนคณิตศาสตรนําไปสูความคิดรวบยอด ผูเรียน

จะตองศึกษาคณิตศาสตรจากสื่อการเรียนทั้งหลาย ไดแก ตํารา หุนจําลอง แผนภาพ เอกสารสิ่งพิมพ 

แผนโปรงใส สไลด ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร เครื่องคํานวณ เครื่องชวยสอน ฝกทักษะโดย

การทําแบบฝกหัด แกปญหา เลนเกมตาง ๆ การเรียนรูลักษณะนี้ทําใหผูเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง 

การปฏิบัติการทางคณิตศาสตรใชไดกับผูเรียนทุกระดับความสามารถ ผูเรียนมีโอกาสฝกและพัฒนา

ความสามารถในการเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล  และสอดคลองกับเดวิด (Savage. 1991 : 

57-58 ; city David. 1987 อางอิงโดย ไพฑูรย ศรีฟา: ออนไลน) ที่กลาววา สภาพแวดลอมทางการ

เรียน มีความสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียนมาก สภาพแวดลอมทางการเรียน มีผลกระทบทางตรง 

และมีผลสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน ในสวนผลกระทบทางตรง สภาพแวดลอมมีผลกระทบโดยตรงตอ

การกระทํากิจกรรมของผูเรียน  ทั้งในดานอํานวยความสะดวก หรืออาจขัดขวางการกระทําของผูเรียน 

ในสวนผลกระทบดานสนับสนุนผูเรียน สงผลในดานปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยชวยทําให

เกิดการตื่นตัวในการเรียน และสรางเสริมความสัมพันธอันดีที่สอดคลองตามความแตกตางของแตละ

บุคคล  

เมื่อพิจารณาในสวนสมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

ของครู   จากความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดไดดวยองคประกอบ (Average Variance 

Extracted : vρ )  พบวาสมรรถนะยอย 4  ดานการทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร  เปนสมรรถนะ

ยอยที่ครูคณิตศาสตรใหความสําคัญมากที่สุด  เนื่องจากในปจจุบัน นอกจากการบรรลุเปาหมายเรื่อง

สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน การปฏิบัติงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายของครูเพื่อการพัฒนา

โรงเรียนที่นอกเหนือจากงานสอนก็มีความสําคัญอยางยิ่ง   ดังนั้นครูจึงมีการทํางานรวมกันเพื่อมุงสู

เปาหมายของแตละวิชามากขึ้น โดยการปฏิบัติงานรวมกันของ ครูตองมีสวนรวมในการวางแผน มี

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่ของตน ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสม

กับบทบาทหนาที่ มีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุปญหา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน ตลอดจนมี

สวนรวมในการแกไขปญหาและวางมาตรการการแกไขปญหา  ประกอบกับความมีมนุษยสัมพันธใน

การปฏิบัติงานรวมกัน เปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จของงาน ดังนั้น ครูผูปฏิบัติงานตองใหเกียรติและ
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รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมและเปนประโยชน 

ยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลง ซึ่งเปนมติรวมกันระหวางผูรวมงานเพื่อผลประโยชนของสวนรวม   

เมื่อพิจารณาสมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  จากความ

แปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดไดดวยองคประกอบ (Average Variance Extracted : vρ )  พบวา

สมรรถนะยอย 5  ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ และ

ไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ  เปนสมรรถนะยอยที่คุณครู

คณิตศาสตรใหความสําคัญมากที่สุด  เนื่องจากเปนจรรยาบรรณพื้นฐานของวิชาชีพครูที่ครูทุกคนตอง

ประพฤติ ปฏิบัติ รักษาไวตลอดชีวิตความเปนครู สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิพนธ  แสงนางซน 

(2550) ที่ศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา

เลย เขต 1 พบวา  ครูตองไมแสวงหาผลประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่และ

ไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ  ดวยคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

1.3  พิจารณาตามตัวบงชี้  ที่ใชในการประเมินโดยใชชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวาตัวบงชี้ทุกตัวที่สรางขึ้นสอดคลองกับสมรรถนะยอยทุก

สมรรถนะ เนื่องจากในกระบวนการวิจัย มีการกําหนดขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมืออยางเปนระบบครบทุกขั้นตอน  สอดคลองกับแนวคิดของ นงลักษณ วิรัชชัย (Blank, 1993 ; 

Johnstone, 1981 ; Burstein, Oakes, and Guiton, 1992 ; Nardo, et al,2005 อางอิงใน นงลักษณ 

วิรัชชัย. 2541) ที่ไดกลาวไววากระบวนการพัฒนาตัวบงชี้มีข้ันตอนคลายกับข้ันตอนในกระบวนการวัด

ตัวแปร แตมีข้ันตอนเพิ่มมากขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับการรวมตัวแปรเขาเปนตัวบงชี้ และการตรวจสอบ

คุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ที่นักวิชาการกําหนดไวมีลักษณะ

คลายคลึงกัน มีสวนแตกตางกันในบางขั้นตอน  ซึ่งสามารถสรุปรวมเปนขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนา

ตัวบงชี้ 6 ข้ันตอน คือ ข้ันการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้ การนิยามตัวบงชี้ การ

รวบรวมขอมูล การสรางตัวบงชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้  ในการศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอนสอดคลองตามทฤษฎี  จึงทําใหตัวบงชี้ทุกตัวสามารถวัดคุณลักษณะ

ตางๆ ของสมรรถนะได 

1.4  พิจารณาเกณฑที่ใชในการประเมินโดยใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เกณฑที่ใชในการประเมินแบงออกเปน  3 ระดับ  คือ สมรรถนะสูง  ปาน

กลางและต่ํา  สอดคลองกับแนวคิดของ ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ (2544: ออนไลน อางอิงจาก Nitko. 

1996 ) ที่กลาวไววา ในแตละระดับการใหคะแนนจะตองมีความชัดเจนในการนิยาม และความกวาง

ของระดับคะแนนไมควรเกิน 6 ระดับ  และเกณฑการประเมินจะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยูกับ

จุดมุงหมาย ผูประเมินจะตองตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน 
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แตละคนที่มีระดับที่แตกตางกันหลายระดับ ระดับที่แตกตางกันอาจจะเปนระดับคุณภาพของผลงานที่

ไดสรางขึ้น หรือระดับของกระบวนการตาง ๆ ที่ผูถูกประเมินแตละคนไดใชเพื่อใหเกิดผลงาน  จากการ

วิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเห็นดวยกับเกณฑการใหคะแนน  เนื่องจากการประเมิน

สมรรถนะไมไดมุงไปที่การใหคะแนนหรือใหความดีความชอบ  แตมีวัตถุประสงคในการประเมินเพื่อให

ผูถูกประเมินซึ่งเปนครูคณิตศาสตรไดรับทราบวาตนเองมีจุดเดนในประเด็นใด  หรือยังตองพัฒนาใน

ประเด็นใด  ตลอดจนองคกรไดรับทราบขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่

ตรงประเด็น 

1.5  เมื่อพิจารณาหลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน  หลักฐานที่ใชในการประเมินโดยชุด

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในการวิจัยครั้งนี้  ใชหลักฐานที่ครูตอง

เตรียมและสรางควบคูไปกับภารกิจหลักของการสอนอยูแลว ซึ่งเปนหลักฐานที่ไมไดสรางภาระเพิ่มแต

อยางใด เชน หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร  แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลังสอน  

รายงานผลการจัดการเรียนรู  วิจัยชั้นเรียน ฯลฯ  แตสวนที่เพิ่มเติมเขามาคือวีดีโอคลิป  กลุมตัวอยาง

สวนใหญทั้งผูประเมินและผูถูกประเมินเห็นดวยกับหลักฐานชนิดนี้ เนื่องจากทําใหการประเมินเกิด

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และมีความเที่ยงตรง  คงเสนคงวาในการประเมิน  สามารถนํามาพิจารณาดู

ซ้ําใหมไดเพื่อใหผูประเมินเกิดความรอบคอบและมีความนาเชื่อถือในการตัดสินใจใหคะแนนการ

ประเมิน  ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการประเมิน สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิโคล (Nicole. 

2008) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความรูครูคณิตศาสตร ในรูปแบบของการ

จัดการขอมูล  จากการประเมินดวยวิธีการบันทึกวีดีโอเพื่อวัดความรูของครูในการสอนคณิตศาสตร  

โดยการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ  ผลการศึกษาไดคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของการประเมิน  

แตมีขอเสียในประเด็นที่การบันทึกวีดีโอไมครอบคลุมรายการประเมินบางตัว อาจทําใหผูถูกประเมิน

เสียโอกาสในสมรรถนะนั้นๆ ได จึงตองใชหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาควบคูไปดวย 

1.6 เครื่องมือที่ใชในการประเมินโดยชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ไดผลการพัฒนา แบงออกเปน  4 ชุด ชุดที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการ

เรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะยอยที่ 1 – 9 และชุดที่ 2  สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่จําเปนใน

การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  ซึ่งคูมือทั้ง 2 ชุดนี้ใชเครื่องมือเปนแบบสังเกต เนื่องจาก

สมรรถนะทั้ง 2 ดาน เปนการวัดคุณลักษณะดานการแสดงออกของครูคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรู  

และการปฏิบัติงานทั่วไปที่ไดรับมอบหมาย  จึงตองใชการสังเกต (Observation) ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่

สามารถเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยการใชประสาทสัมผัสของผูสังเกต/ผูประเมิน โดยผูสังเกต/ผู

ประเมิน เปนฝายบันทึกสิ่งที่สังเกตได ในรูปแบบตางๆ ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีการบันทึกขอมูลจากแบบ

สังเกตหลายวิธี เชน การเขียน การบันทึกเสียงลงบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส บันทึกเหตุการณไวในวีดีโอ
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คลิป  ซึ่งวิธีการสังเกตเหมาะสําหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและปรากฏการณตางๆ  อีกทั้งมี

การใชการสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation) ในกรณีการสังเกตที่มีการกําหนด

รายการสิ่งที่ตองสังเกตไวลวงหนาวาจะสังเกตอะไรบาง จะสังเกตเมื่อไร ดังนั้นการสังเกตแบบนี้

จําเปนตองใชแบบสังเกตที่จัดเตรียมไวกอน แบบสังเกตจะชวยใหผูสังเกตสามารถสังเกตพฤติกรรมได

ครบถวนและเปนระบบ  ชุดที่ 3  เปนการประเมินสมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) เปนการประเมินที่

ใหผูถูกประเมินหรือผูประเมินเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นของตนเอง  ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะที่ 3  

เปนสมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณครูเปนสมรรถนะที่อยูเบื้องลึก  เปนแรงจูงใจ อุปนิสัย 

ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม  ตามทัศนะของ แมคเคลแลนด (David  C.  

McClelland) เปนคุณลักษณะสวนที่อยูใตน้ํา สังเกตและวัดไดยากจึงจําเปนที่ตองออกแบบการ

ประเมินเปนลักษณะการสอบถามความคิดเห็น  ชุดสุดทาย ชุดที่ 4  ใชในการประเมินสมรรถนะที่ 1 

สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะยอยที่ 10  เคร่ืองมือเปน

แบบทดสอบอัตนัย เนื่องจากแบบทดสอบเปนเครื่องมือที่สามารถใชในเก็บรวบรวมขอมูล ประเมิน

ความรูความเขาใจ  การศึกษาครั้งนี้สมรรถนะยอยที่ 10  มีจุดมุงหมายของการประเมินความรู  

ความสามารถของครูคณิตศาสตรในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะห

คําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหาสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  จากผลการศึกษา เคร่ืองมือนี้หากนํามาใฃจะทําใหไดขอสังเกตเพิ่มเติมวา นักเรียนมี

ความบกพรองในหลักการแนวคิดใดบาง  กลุมตัวอยางที่นําเครื่องมือนี้ไปทดลองจึงไดมีความคิดเห็น

สอดคลองกันวาแบบทดสอบรูปแบบนี้เปนประโยชนในการนําไปใชเปนสารสนเทศเพื่อนําไปปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน  จากที่กลาวมาขางตน ในประเด็นลักษณะของเครื่องมือในแตละชุดการ

ประเมินแสดงใหเห็นวา การกําหนดเครื่องมือประเมินในแตละตัวบงชี้นั้น จะตองมีการกําหนดเครื่องมือ

ที่ใชในการประเมินใหเหมาะสมกับตัวบงชี้ที่ตองการวัดและประเมิน สอดคลองกับแนวคิดของ

นักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวไววาการเลือกใชเคร่ืองมือชนิดใดนั้นตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและ

ขอมูลที่ตองการที่จะนําเครื่องมือนั้นไปเก็บขอมูล  กลาวโดยสรุป การใชแบบทดสอบเราใชกับตัวบงชี้ที่

เปนความรูหรือตัวบงชี้ที่เปนนามธรรมหรือคุณลักษณะภายในที่มองไมเห็น การใชแบบสอบถามเราใช

กับตัวบงชี้ที่สะทอนความรูสึกหรือความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง การใชแบบสังเกตเราใชกับตัวบงชี้ที่มี

พฤติกรรมใหสามารถสังเกตเห็นได (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 125 - 214; จิระวัฒน 

วงศสวัสดิวัฒน.2547: 157 - 223; และ สุวิมล  ติรกานันท: 2550; 17-146)   
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1.7 ความเหมาะสมของคูมือและความเปนไปไดของการนําคูมือไปใช  จากผลการวิจัย 

พบวารายละเอียดตาง ๆ ในคูมือ ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการนําคูมือไปใช  2) สวนประกอบ

ของคูมือ  3) บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน  4)  การสรุปผลการประเมิน  5) แบบสรุปผลการ

ประเมิน  6) การวิเคราะหผลการประเมิน  7) การแปลผลการประเมิน  8) วิธีการใหขอมูลปอนกลับ   

9) การนําเสนอผลการประเมิน  และ 10) ภาษาที่ใชในคูมือการประเมิน  พบวารายละเอียดของคูมือใน

ทุกประเด็นมีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาชุดการ

ประเมินในครั้งนี้มุงเนนการประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะใหประโยชนในการตรวจสอบ

ความสามารถของตนเองวา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานแตละดานในระดับใด  ไดขอมูลสําหรับการ

พัฒนาตนเองในทิศทางที่องคกรตองการ และไดแผนพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

บนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อถือได  บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมการทํางาน

ที่พึงประสงคเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ คือสามารถวางแผนดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดตรงกับ

ความจําเปนของบุคลากรเปนรายบุคคล และเปนระบบ  มีขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดชัดเจนและเชื่อถือได  เปนแนวทางพิจารณาคัดเลือก/แตงตั้ง

บุคลากร ใหดํารงตําแหนงที่สอดคลองกับสมรรถนะที่มีอยู  และสอดคลองกับ พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542  หมวด 7 มาตรา 52  “ใหกระทรวงกํากับ และประสานใหสถาบันผลิต และพัฒนาครูฯ  ใหมี

ความพรอมในการพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง” (สคบศ. 2550: ออนไลน)  

  
2.  ผลการตรวจสอบคุณภาพการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน 
   2.1 ผลการประเมินความสอดคลองระหวางผูประเมินในการศึกษาครั้งนี้ไดแสดงผลการ

ตรวจสอบแบงออกเปน 2  วิธี  คือ 1) ความสอดคลองของผลการประเมินระหวางผูประเมิน 4 คน ที่ทํา

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนแตละคนโดยใช สูตร κ ของโคเฮน  ผล

การประเมินพบวา  คาดัชนีความสอดคลองสวนใหญผานเกณฑการประเมิน  และ 2) ความสอดคลอง

ของผลการประเมินระหวางผูประเมิน  3  คน ที่ทําการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนในแตละโรงเรียนโดยใชสูตร เบอรี – สตอก  ซึ่งพบวา ดัชนีความสอดคลองของผู

ประเมิน (Rater  Agreement  Index )  อยูในระดับมากที่สุดทุกคา  แสดงใหเห็นวาการพัฒนาชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีคุณภาพเพียงพอตอการนําไปใช  

สอดคลองกับแนวคิดการวัดประเมินแนวใหมของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2547: 16 - 19) ที่ได

กลาวไววา การแสดงใหเห็นวาคุณภาพของเครื่องมือการวัดผลมีความเปนปรนัย  (Objective)  ซึ่งชุด

การประเมินนี้เปนการวัดประเมินการปฏิบัติ จําเปนตองใชดุลยพินิจของผูประเมินที่จะตองมีความ
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ชัดเจนในการใหคะแนน  เมื่อใชเครื่องมือวัดแลวก็ควรจะมีความสอดคลองกัน ในการศึกษาครั้งนี้ได

วิเคราะหระดับของความสอดคลองระหวางการจัดอันดับของผูประเมินมากกวา 2 คน คะแนนที่ไดจาก

การวัดการปฏิบัติอาจจะอยูในรูปของการสังเกตพฤติกรรม  การวัดประเมินตามสภาพจริง  มีความ

จําเปนที่จะตองกําหนดระดับของความถูกตองและความเปนปรนัยของการสังเกต ซึ่งชุดการประเมิน

คร้ังนี้มีคาความสอดคลองระหวางผูประเมินผานเกณฑที่กําหนด จึงทําใหชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นนี้มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการประเมินเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการ

พัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนได  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  โดเฮอร

ตี้และคณะ (Doherty RW; Hilberg RS; Epaloose G; and Tharp RG. 2002)  ไดศึกษาเรื่อง

มาตรฐานการปฏิบัติที่มีโครงสรางตอเนื่องกัน โดยการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของการวัด

ประสิทธิภาพดานการสอน  โดยมีเปาหมายของการวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือเชิงปริมาณ  ซึ่งเปนสิ่งที่

สามารถปฏิบัติได   ใหคะแนนไดงาย  สามารถแปลความหมายได  และมาตรฐานนี้ไดอธิบายไว  3  

ดานคือ  1)  ความสอดคลองระหวางผูประเมิน (Inter  Rater  Reliability)  2)  ความเที่ยงตรงตาม

สภาพ (Concurrent Validity)  และ 3) ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ (Criterion  Related  

Validity) 

2.2  แบบทดสอบที่ไดในการประเมินโดยใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนครั้งนี้  ในสวนเครื่องมือของการประเมินสมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะยอยที่ 10  ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัย เพื่อวัดความรู  

ความสามารถในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน

ที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนื้อหา สาระคณิตศาสตร  ผลการประเมิน

พบวา คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขออยูในเกณฑที่กําหนด รวมไปถึง

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยูในระดับสูง  แสดงใหเห็นวาเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนได  สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ

หลายทานที่ไดกลาวถึงคุณภาพของเครื่องมือ  ที่จะใชในการวัดประเมินตองมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องความ

เที่ยงตรง(Validity) ความเชื่อมั่น(Reliability) ความเปนปรนัย(Objective) อํานาจจําแนก 

(Discrimination) ความยากงาย (Difficulty) ความยุติธรรม (Fairness) และความสามารถนําไปใช 

(Usability) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 182-265; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 

151-243) 
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  3. ผลการศกึษาประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช   

       ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตนไปใช พบวา ประสิทธิผลแตละดาน  ประกอบดวย 1) ดานการใชประโยชน 2) ดาน

ความเปนไปได 3) ดานความเหมาะสม และ 4) ดานความถูกตอง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน  

โดยพบวา  ดานการใชประโยชน มีคาเฉลี่ยของประสิทธิผลสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานความเหมาะสม  

ดานความถูกตอง และดานความเปนไปได ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาชุดการประเมิน

สมรรถนะครูคณิตศาสตรคร้ังนี้ มีรากฐานของปญหามาจากผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน

คณิตศาสตรที่ไมประสบความสําเร็จ  การศึกษาครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาบุคลากรและมุงไปที่ระบบการประเมิน ในประเด็นของ

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู  การพัฒนาตัวชี้วัด  เครื่องมือวัด  เกณฑการใหคะแนน ดังนั้นผลที่

ไดรับจากการพัฒนาจึงเกิดประโยชนอยางรอบดาน  เมื่อนําเครื่องมือมาประเมินสมรรถนะหรือ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะไดรับขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอตอการพัฒนาสมรรถนะครู  

สงผลใหกระบวนการพัฒนาครูบรรลุผลสําเร็จ และกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตรที่สูงขึ้นได  ซึ่ง

ประโยชนที่ไดจากการประเมินโดยชุดการประเมินนี้ ผูถูกประเมินสามารถตรวจสอบความสามารถของ

ตนเองไดวามีสมรรถนะการปฏิบัติงานแตละเร่ืองอยูในระดับใด  และผูถูกประเมินจะไดนําขอมูลที่

ไดรับไปพัฒนาตนเองในทิศทางที่องคกรตองการ โดยสามารถจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และแผนพัฒนา

ความกาวหนาในวิชาชีพบนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อถือได  ในดานของโรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถทราบวาบุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมการทํางานที่พึงประสงค

เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพกับองคกรหรือไม  และสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรไดตรงกับ

ความจําเปนของบุคลากรแตละรายบุคคล และเปนระบบ  ทายที่สุดโรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

จะมีขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนและ

เชื่อถือได  เปนแนวทางพิจารณาคัดเลือก / แตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงที่สอดคลองกับสมรรถนะที่

มีอยู  ซึ่งแยกอภิปรายรายดานในประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้  

      3.1 ดานการใชประโยชน โดยเฉพาะในประเด็นสารสนเทศที่ไดจากการประเมินมี

ประโยชนตอฝายบริหารมีคาเฉลี่ยของประสิทธิผลสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการสรุปผลของชุดการ

ประเมินมีการแสดงระดับคุณภาพของแตละสมรรถนะของผูรับการประเมินที่ชัดเจน  พรอมทั้งให

สารสนเทศกับผูบริหารในสวนผลการประเมินที่เปนจุดเดน ผลการประเมินที่เปนโอกาสในการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา โดยเปนผลการประเมินซึ่งผานการกลั่นกรองทั้งในสวนของเพื่อนครู  หัวหนากลุมสาระ
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การเรียนรูคณิตศาสตร และผูประเมินในระดับบริหารมาแลว  ผูบริหารจะไดรับสารสนเทศที่มีความ

ถูกตอง สะดวกตอการนําไปใชเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง สถานศึกษาตอไป  

    3.2  ดานความเปนไปได โดยเฉพาะในประเด็นที่สามารถนําชุดการประเมินไปใชประกอบ 

การพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติงานของครูคณิตศาสตรในสถานการณตางๆ ได มีคาเฉลี่ยของ

ประสิทธิผลสูงที่สุด เนื่องจากชุดการประเมินฉบับนี้ ครอบคลุมสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่

ของครูคณิตศาสตร สามารถสะทอนใหเห็นทุกมุมมองที่ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่ตองการนําผลการ

ประเมินไปใช เลือกประเด็นที่จะปรับปรุงพัฒนา ซึ่งในการประเมินสามารถเลือกบางสมรรถนะไปใชให

เหมาะสมกับสถานการณ วัตถุประสงคของการประเมินตางๆ ได 

    3.3 ดานความเหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นที่รูปแบบและวิธีการประเมินคํานึงถึง

ผลกระทบของผูมีสวนไดสวนเสียจากการประเมิน มีคาเฉลี่ยของประสิทธิผลสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก

กระบวนการในการนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปใช มีการ

ประชุมคณะกรรมการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประเมินเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค รายละเอียด

หลักฐาน เกณฑการใหคะแนนแตละตัวบงชี้ เพื่อความเขาใจที่ตรงกันของทุกฝาย ตลอดจนรายงานผล

การประเมินใหผูรับการประเมินทราบ สอดคลองกับกระบวนการที่นักวิชาการทางดานการศึกษาใหไว 

สรุปไดดังนี้ 1) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของครู 2) จัดการประชุมเพื่อชี้แจงใหครูได

ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตางๆ เครื่องมือที่ใช  เกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธี

รายงานผลการประเมิน 3) ดําเนินการประเมินผลตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไวอยางครบถวน  

4) รวบรวมผลการปฏิบัติงานของครู โดยประมวลผลจากเกณฑที่กําหนดไว และ5) นําผลการประเมิน

แจงครูผูรับการประเมินไดทราบ (วิทยา คูวิรัตน. 2539: 85 - 92  อางอิงจาก  Heyel. 1963; Bollinton 

et al.1990; เมธี ปลันธนานนท. 2523; พนัสหนัส หันนาคินทร.2526) 

      3.4 ดานความถูกตอง  โดยเฉพาะในประเด็นที่รูปแบบการรายงานผลการประเมินมีความ

เชื่อ ถือไดเนื่องจากมีหลักฐานขอมูลรองรับ มีคาเฉลี่ยของประสิทธิผลสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการ

พิจารณาใหคะแนนแตละตัวบงชี้ทุกสมรรถนะ ใชหลักฐานประกอบการใหคะแนนในแตละระดับ ซึ่ง

บงชี้ไวอยางชัดเจน ดังนั้นผลการประเมินจึงมีความเชื่อถือได สะทอนมาจากหลักฐานที่ผูรับการ

ประเมินเตรียมการ  อาจจะเปนการวิเคราะหจากวีดีโอคลิปซ่ึงเปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงการจัดการ

เรียนการสอนของครูคณิตศาสตร  และการปฏิบัติงานของครู  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิโคล 

(Nicole. 2008)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความรูครูคณิตศาสตร ดวยวิธีการ

ประเมินโดยการบันทึกวีดีโอ    ซึ่งการประเมินดวยการวิเคราะหวีดีโอไมไดพิจารณาวาครูมีความรูใน

ระดับใด  แตมีจุดมุงหมายเพื่อการปรับปรุงวิธีการสอนของครูและการเรียนรูของนักเรียนจากวิธีการ

สอนดังกลาว  การวิเคราะหเหตุการณในชั้นเรียนดวยการบันทึกวีดีโอ ถือเปนวิธีการประเมินแนวใหม
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ในการวัดและวิเคราะหการสอนของครูที่ไดหลักฐานชัดเจน และถูกตองเพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาให

เกิดความเชี่ยวชาญในการสอนมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 
   จากผลการสราง ผลการใช และผลการศึกษาประสิทธิผลของการนําชุดการประเมิน 

สมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีประเด็นที่เปนขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 

   3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใช 

         1)   ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร รวมทั้งรูปแบบการประเมินในครั้งนี้

สามารถนําไปใชประเมินสมรรถนะกับกลุมของครูบรรจุใหม ครูผูชวยที่เขาปฏิบัติงานในสองปแรกใน

โรงเรียน เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู และในระดับ

มหาวิทยาลัยสามารถนําไปประยุกตเพื่อใชประเมินสมรรถนะของนิสิต นักศึกษาชั้นปสุดทายสาย

ศึกษาศาสตร ครุศาสตร ที่กําลังฝกปฏิบัติประสบการณการสอน เพื่อพัฒนาตนเองและเตรียมความ

พรอมเพื่อเขาสูการประกอบวิชาชีพครูตอไป 

2) การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาใหครูคณิตศาสตรมี 
คุณภาพตามสมรรถนะที่จําเปนของวิชาชีพครู  โดยเนนการประเมินเพื่อยกระดับสมรรถนะของครู

มากกวาการตัดสินไดหรือตก หรือการใหคุณใหโทษ   ส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือ ตองทําใหการประเมิน

สมรรถนะของครูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากผลการประเมินที่ไดจะ

ทําใหครูทราบสถานะของตนเอง และมีโอกาสที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเอง  ในขณะที่ครูที่มี

สมรรถนะสูงแลวก็สามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องได  

3) การใชชุดการประเมินอาจเลือกเพียงบางสมรรถนะที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของ 
การประเมินที่สถานศึกษาหรือกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรหรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เห็นวา

จําเปนหรือเห็นจุดบกพรองที่ควรพัฒนา รวมทั้งความเหมาะสมกับชวงเวลา และบริบทของตนเอง  

4) การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  โดยปกติแลวไมสามารถประเมินครูไดโดยตรง  
 จึงตองใชหลักฐานเขามาชวยในการประเมิน  หลักฐานที่ใชตองเปนสิ่งที่สามารถนํามาประเมินได

อยางมีความคงเสนคงวา  และมีความเชื่อมั่นเที่ยงตรงมากที่สุด  ดังนั้นการใชเทคโนโลยีเขามาชวยจึง

จําเปนตอการดําเนินการ เชน วีดีโอคลิป เปนหลักฐานชนิดหนึ่งที่สามารถเห็นสมรรถนะของครูไดอยาง

สมจริง รวมทั้งอํานวยความสะดวกกับผูประเมินเนื่องจากสามารถทบทวนพิจารณาซ้ําได ตลอดจน

แกปญหากรณีไมสามารถนัดหมายในการเขาประเมินพรอมกันได โดยผูประเมินอาจนําวีดีโอคลิป

มารวมประชุมพิจารณาพรอมกันในภายหลัง อีกทั้งสามารถนําวีดีโอคลิปที่ดี เผยแพรเปนตัวอยางกับ
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เพื่อนรวมวิชาชีพครูและผูสนใจ ทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนได ซึ่งชองทางดังกลาวเปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่เขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน โดย

เว็บไซตที่ไดรับความนิยม ไดแก YouTube ( http: //www . youtube.com - สําหรับแบงปนไฟลวีดีโอ) 

แตอยางไรก็ตาม การที่ครูบางกลุมจะใหความรวมมือในการนําเทคโนโลยีใหมมาชวยในระบบการ

ประเมิน ผูบริหารสถานศึกษาตองเขามาสนับสนุน สงเสริมในระดับนโยบาย แสดงใหเห็นถึงประโยชน 

และในแงของความถูกตอง ความชัดเจนของหลักฐานที่สามารถตรวจสอบยอนหลังได ตลอดจนความ

คุมคาเรื่องตนทุนในระยะยาว 

5) ลักษณะของแบบทดสอบ ของสมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรู 

รายวิชาคณิตศาสตร ในสวนของสมรรถนะยอยที่ 10 ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา

ตอนตน เปนแบบทดสอบครูเพื่อวัดความรู ความสามารถในการนําแนวคิดและหลักการทางคณิต –

ศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของ

นักเรียนในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร ดังนั้นหากมีการนําไปใชประเมินแลวมีการนําผลการประเมินมา

วิเคราะหจุดบกพรองที่เกิดขึ้นรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน จะสามารถปองกัน

ขอบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนได  รวมไปถึงการนําสมรรถนะยอยนี้ไปใชตองปรับให

เหมาะสมกับหลักสูตร  เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรใหเปนปจจุบันกับสถานการณที่นําไปใช 

6) นอกจากการนําชุดการประเมินไปใช รูปแบบ วิธีการประเมินตองประกอบดวย 

ลักษณะสําคัญ คือ ตองมีมาตรฐานที่เขาใจตรงกัน  การดําเนินกิจกรรมดานการประเมินสิ่งสําคัญคือ 

บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับการประเมินยอมรับได เขาใจตรงกันวา

ส่ิงที่ตองการประเมินหรือผลการประเมินมีคุณภาพหรือไมไดคุณภาพหรือดอยมาตรฐาน  ดังนั้นผู

ประเมิน ไมวาจะดําเนินการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จําเปนตองมีมาตรฐาน (Standard) และมาตรฐาน

การประเมิน (Evaluation  Standard) เสมอ  เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและดําเนินการดานการ

ประเมิน เพื่อใหผลการประเมินมีความเที่ยงตรง เชื่อมั่นได  และผลการประเมินสามารถใหขอมูลที่เปน

ประโยชนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  

7) การนําชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร และรูปแบบการประเมินไปปรับใช 
ในงานนิเทศการศึกษาไมจําเปนตองเปนหนาที่ของศึกษานิเทศกแตผูเดียว ผูที่สามารถ

ชวยเหลือ แนะนําเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรนําชุดการประเมินไปใช

และทําหนาที่นิ เทศการศึกษา  อาทิ  ศึกษานิเทศก  ผูบริหารสถานศึกษา  รวมทั้งเพื่อนครูที่มี

ประสบการณสามารถแบงปนและใหความชวยเหลือ แนะนําวิธีการสอนแกเพื่อนครูดวยกัน โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
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   3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครัง้ตอไป 

         1) ควรนําชุดการประเมินไปสรางเปนรูปแบบการประเมินทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหมีความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 

  2) ควรมีการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  3) ควรพัฒนาชุดการประเมินโดยแยกเปนครูคณิตศาสตร  ระดับชั้นตาง ๆ เพื่อให

พัฒนาสมรรถนะดานความรู  คือการสรางแบบทดสอบวัดความรูไดสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอน 

  4) ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของลักษณะการปฏิบัติงานรวมกันใน

โรงเรียนของครูและผูบริหาร เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพของชุดการประเมิน  ในการ

นําชุดการประเมินไปใช 

  5) ควรมีการศึกษาสัมฤทธิผลของนักเรียนกอนและหลังการใชชุดการประเมินสมรรถนะ

ครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนรวมดวย เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศตรวจสอบคุณภาพของชุด

การประเมิน  ในการนําชุดการประเมินไปใช 

  6) ควรศึกษาประสิทธิผลของการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  วามีผลตอการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) หรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบแบบประเมินและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

รายชื่อโรงเรยีนครูคณิตศาสตรประเมนิความเทีย่งตรงเชิงโครงสราง 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
1. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร   ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ดังนี้ 
1.1 ผูทรงคุณวุฒดิานหลักสูตร  : นางพิมลรัตน  สภานุชาติ    ศึกษานิเทศกสํานกังานเขต

พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

1.2 ผูทรงคุณวุฒดิานการประเมินสมรรถนะ : นางระววีรรณ โพธิว์ัง  ครูเชี่ยวชาญ  สถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  : นางสาววาสนา กีรติจําเริญ  นักวิชาการ  

สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

1.4 ผูบริหารสถานศึกษา :  นางสาวสุภาวดี  วงษสกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกหุลาบ

วิทยาลัย รังสติ 
2. ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
-  ดานการวจิัย  วัดผลและประเมินผล 
2.1 รองศาสตราจารย ดร.วรรณดี  แสงประทปีทอง  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.2 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อภิญญา  อิงอาจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2.3 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไพฑูรย  โพธิสาร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
2.4 ดร.รัตนา   ศรีเหรัญ  เลขาธกิารคณะกรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) 

2.5  อาจารย ดร. กระพนั  ศรีงาน  คณะครุศาสตร  ม.ราชภฎับุรีรัมย 
-   ดานคณิตศาสตร 
2.6 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อรรถพล   แกวขาว  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

2.7 อาจารย ดร.ปณัฏฐา   ศรเดช  ครู  คศ.3  คณิตศาสตร  โรงเรียนอนุบาลระยอง 

2.8 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ภูมิ   คําเอม  ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวทิยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 

2.9 อาจารย ดร.ทรงชัย   อักษรคิด  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.10 อาจารย ดร.อรรถศาสน  นิมติพันธ  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัย 

ราชภัฎสวนดสิุต   
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3. ตรวจสอบความสอดคลองของแบบประเมินประสทิธิผลของ  ชดุการประเมนิ
สมรรถนะครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
3.1  อาจารย ดร.อุไร  จักษตรีมงคล  รองผูอํานวยการฝายประเมนิผลและรับนิสิต  สํานัก

ทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.2  อาจารย ดร.วิไลลักษณ ลังกา  ภาควชิาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.3  อาจารย ดร.รณิดา เชยชุม  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3.4  อาจารย ดร.สุนีย  เงินยวง  สํานกัวิชาการศึกษา - สายวิชาประเมินผลและวจิยัทางการ

ศึกษา   มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

3.5  อาจารย ดร. น้าํผึ้ง  อินทะเนตร  สํานกัวิชาการศึกษา - สายวชิาประเมินผลและวิจัย

ทางการศึกษา   มหาวทิยาลยัเชียงใหม 
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รายชื่อโรงเรยีน 
 
จ.รอยเอ็ด 
1.  โรงเรียนสตรีศึกษา  

2.  โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ 

3.  โรงเรียนทุงกุลาประชานสุรณ 

4.  โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
จ.สระแกว 
5.  โรงเรียนบานแกงหลวง  

6.  โรงเรียนศรรัีตนราษฎนุเคราะห  

7.  โรงเรียนวดับานพริก  

8.  โรงเรียนบานคลองผกัขม 

9.  โรงเรียนเขาฉกรรจวทิยาคม 

10.  โรงเรียนซับนกแกววทิยา     
จ.ศรสีะเกษ 
11.  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ   

12.  โรงเรียนสวายพทิยาคม   

13.  โรงเรียนปรางคกู   

14.  โรงเรียนขุขันธ   

15.  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา   
จ.  กาฬสินธุ 
16.  โรงเรียนสามชัย 

17. โรงเรียนดอนจานวทิยาคม 

18.  โรงเรียน เมืองเหนือวิทยาคม 

19.  โรงเรียน เมืองกาฬสนิธุ 

20.  โรงเรียน แกงนาจารยพทิยาคม 

21.  โรงเรียน กมลาไสย 

22.  โรงเรียน กาฬสนิธุพทิยาสรรพ 

23.  โรงเรียน จําปาหลวงวทิยาคม 

24.  โรงเรียน ฟาแดดสูงยางวิทยาคาร 
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จ.หนองคาย 
25.  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 

26.  โรงเรียนหอคําพทิยาสรรค 

27.  โรงเรียนสังวาลวทิย 

28.  โรงเรียนปะยาวราษฎรนุเคราะห 

29.  โรงเรียน ทาบอ 

30.  โรงเรียน พระธาตุบงัพวนวทิยา 

31.  โรงเรียน พระพทุธบาทวิทยาคม 

32.  โรงเรียน โซพิสัยพิทยาคม 

33.  โรงเรียน นาสวรรคพิทยาคม 

34.  โรงเรียน บึงกาฬ 

จ.ระยอง 
35.  โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ 

36.  โรงเรียน บานคาย 

37.  โรงเรียน บานฉางกาญจนกุลวิทยา 

38.  โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม 

39.  โรงเรียน มาบตาพุดพนัพิทยาคาร 

40.  โรงเรียน ระยองวทิยาคม 

41.  โรงเรียน วัดปาประดู 

42.  โรงเรียน เขาชะเมาวทิยา 

43.  โรงเรียน ชํานาญสามัคคีวิทยา 

44.  โรงเรียน มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

45.  โรงเรียน วังจนัทรวิทยา 

46.  โรงเรียน สุนทรภูพทิยา 
จ.กาํแพงเพชร 
47.  โรงเรียนกําแพงเพชรพทิยาคม 

48.  โรงเรียนวชัรวิทยา 

49.  โรงเรียนวชิรปราการวทิยาคม 

50.  โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จฯ 

51.  โรงเรียนวงัตะเคียนประชานุสรณ 

52.  โรงเรียนเรืองวิทยพทิยาคม 
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53.  โรงเรียนลานกระบือวทิยา 

54.  โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยิาภา 2 กําแพงเพชร 

55.  โรงเรียนบอแกววทิยา 

56.  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค 

57.  โรงเรียนวงัไทรวทิยาคม 

58.  โรงเรียนขาณุวิทยา 

59.  โรงเรียนสลกบาตรวทิยา 

60.  โรงเรียนคลองลานวิทยา 

61.  โรงเรียนสักงามวทิยา 

62.  โรงเรียนทุงทรายวิทยา 

63.  โรงเรียนระหานวิทยา 

จ.พิจิตร 

64.  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

65.  โรงเรียนหัวดงรัฐชูปถมัภ 

66.  โรงเรียนวงักรดพทิยา 

67.  โรงเรียนสระหลวงพทิยา 

68.  โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ 

69.  โรงเรียนวงัทรายพนูวทิยา 

70.  โรงเรียนสากเหล็กวทิยา 

71.  โรงเรียนวชิรบารมีพทิยาคม 

72.  โรงเรียนทาเสาพทิยาคม 

73.  โรงเรียนตะพานหนิ 

74.  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

75.  โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา 
จ. กาญจนบรุี  
76.  โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  

77.  โรงเรียน เทพมงคลรังษ ี

78.  โรงเรียน กาญจนานุเคราะห 

79.  โรงเรียน ดานมะขามเตีย้วิทยาคม 

80.  โรงเรียน ทามวงราษฏรบํารุง 

81.  โรงเรียน วิสุทธรงัษ ี
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82.  โรงเรียน ทาเรือพทิยาคม 

83.  โรงเรียน ทามะกาวทิยาคม 

84.  โรงเรียน บอพลอยรัชดาภิเษก 

85.  โรงเรียน ประชามงคล 

86.  โรงเรียน พนมทวนชนูปถัมภ 

87.  โรงเรียน พระแทนดงรังวิทยาคาร 

88.  โรงเรียน หนองปรือพทิยาคม 

89.  โรงเรียน ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 

จ.เชียงใหม 
90.  โรงเรียน ดอยสะเก็ดวทิยาคม 

91.  โรงเรียน ยุพราชวิทยาลยั 

92.  โรงเรียน วัฒโนทยัพายพั 

93.  โรงเรียน สันกําแพง 

94.  โรงเรียน แมแตง 

95.  โรงเรียน แมริมวิทยาคม 

96.  โรงเรียน นวมนิทราชทูศิ พายัพ 

97.  โรงเรียน สันทรายวทิยาคม 

98.  โรงเรียน เชียงดาววทิยาคม 

99.  โรงเรียน เวียงแหงวทิยาคม 

100.  โรงเรียน แมอายวิทยาคม 

101.  โรงเรียน ไชยปราการ 

102.  โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ 

103.  โรงเรียน อรุโณทัยวิทยาคม 

104.  โรงเรียน น้าํบอหลวงวทิยาคม 

105.  โรงเรียน สันปาตองวทิยาคม 

106.  โรงเรียน สารภีพทิยาคม 

107.  โรงเรียน หางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ 

108.  โรงเรียน แมแจม 

109.  โรงเรียน จอมทอง 

110.  โรงเรียน ดอยเตาวทิยาคม 

 



292 
 

จ. ชุมพร  
111. โรงเรียน เมืองชุมพรวทิยา 

112. โรงเรียน ทาแซะรัชดาภเิษก 

113. โรงเรียน ทาขามวทิยา 

114. โรงเรียน ปากน้ําชุมพรวิทยา 

115. โรงเรียน เขาทะลพุิทยาคม 

116. โรงเรียน เมืองหลงัสวน 

117.  โรงเรียน ทุงตะโกวิทยา 

118.  โรงเรียน นาสักวทิยา 

119.  โรงเรียน ปากน้ําหลงัสวนวิทยา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 

- ตรวจสอบแบบประเมินและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
- ทดลองใชชุดการประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตรและตรวจสอบประสิทธิผล 
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4084 

บางปลามา “สูงสมุารผดุงวิทย” 
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4086 

บรรหารแจมใสวิทยา 
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4087 

บางลี่วิทยา
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4088 

หนองหญาไซวิทยา 
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4089 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.สุพรรณบุร ี



314 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



315 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4091 

กรรณสตูศึกษาลยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินแบบประเมินความสอดคลอง  

 เรื่อง  การพฒันาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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คําช้ีแจงในการประเมิน 
แบบประเมินความสอดคลอง  เร่ือง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  มีจุดมุงหมายเพื่อพจิารณาเรื่อง 

1.  ความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลกักับสมรรถนะยอย 

2.  ความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้

การพิจารณาแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี ้

 ตอนที่ 1  พจิารณาความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย  จากการกาํหนด

สมรรถนะหลกัให  เพื่อพิจารณาสมรรถนะยอยวามีความสอดคลองกบัสมรรถนะหลักหรือไม 

ตอนที่ 2  พจิารณาความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้ จากการกาํหนดสมรรถนะ

ยอยให  เพื่อพจิารณาตัวบงชี้  วามีความสอดคลองกับยอยหรือไม 
 วิธีการประเมิน 

1.  ขอความอนุเคราะหทานประเมินตอนที่ 1 ความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลกักับสมรรถนะ

ยอย   

2.  ขอความอนุเคราะหทานประเมินตอนที่ 2  ความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้  

 3.  ขอความอนุเคราะหทานพิจารณาเกณฑในการประเมินความสอดคลองตามทีก่าํหนดไวดังนี ้ 

โดยทาํเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ในแบบประเมนิ 

คะแนน  +1  เมื่อทานแนใจ  วารายการนัน้  สอดคลองกบัสมรรถนะหลัก  หรือสมรรถนะยอย  ของ

การประเมนิ 

ใหคะแนน  0  เมื่อทานไมแนใจ  วารายการนั้น  สอดคลองกับสมรรถนะหลัก  หรือสมรรถนะ ของ

การประเมนิ 

ใหคะแนน  -1  เมื่อทานแนใจ  วารายการนั้น  ไมสอดคลองกับสมรรถนะหลัก  หรือสมรรถนะยอย  

ของการประเมิน 

4.  ในการประเมินขอความอนุเคราะหทานไดเสนอแนะหรือแกไข  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะยอย  

หรือตัวบงชี ้ เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินการวิจยัตอไป 

 5.  ขอความกรุณาตอบใหครบทุกรายการ   และขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการอนุเคราะหคร้ัง

นี ้

 

       นางสาวสกาวรัตน  จรุงนนัทกาล 

นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศกึษา 

หมายเหต ุ โปรดกรุณาตอบแบบประเมินสงกลับคืนภายในวันศกุรที ่ 10  ธันวาคม 2553  จักเปนพระคุณ

อยางสงู 
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ตอนที่ 1 
ประเมินความสอดคลองระหวาง 
สมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย 
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ตอนที่ 1  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย 
 

สมรรถนะหลักที่  1   สมรรถนะยอย ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
สมรรถนะที่จาํเปนตอการ
จัดการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร 

หมายถงึ 
สมรรถนะทีก่ําหนดเฉพาะ
สําหรบัครูคณิตศาสตร  
เพื่อสนับสนนุใหครู
คณิตศาสตร มีความรูความ
เขาใจ  และสามารถแสดง
พฤติกรรม  ตลอดจน
ปฏิบัติภารกจิไดเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพ 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการ
ที่แตกตางของผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 
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ตอนที่ 1  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย 

 
สมรรถนะหลักที่  1   สมรรถนะยอย ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
 ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษา
ตอนตน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

เพิ่มเติม สมรรถนะยอย อ่ืน ๆ  

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 

สมรรถนะหลักที่  2   สมรรถนะยอย ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
สมรรถนะที่จาํเปนในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดรับ
มอบหมายของครู   

หมายถงึ 
คุณลักษณะรวมของครู  
เพื่อหลอหลอมคานิยม 
และพฤติกรรมที่พึง
ประสงคที่จาํเปนตอการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดรับ
มอบหมายของครู   
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1. การมุงเนนประสิทธิภาพและประสทิธิผล   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

................................................................................... 
2. การบริการที่ดี    
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

................................................................................... 
3. การพัฒนาตนเองใหมคีวามเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี    
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

................................................................................... 
4. การทํางานรวมกันอยางกลัยาณมติร 

ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

เพิ่มเติม สมรรถนะยอย อ่ืน ๆ  

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

 
 

........ 
 
 

........ 
 
 

........ 
 
 

........ 

 
 

........ 
 
 

........ 
 
 

........ 
 
 

........ 

 
 

........ 
 
 

........ 
 
 

........ 
 
 

........ 
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ตอนที่ 1  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย 
 

สมรรถนะหลักที่  3   สมรรถนะยอย ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
สมรรถนะที่เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณวิชาชพีครู   

หมายถงึ 
สมรรถนะทีก่ําหนดดาน
ความประพฤติ  การปฏิบติั
ตนของผูประกอบวิชาชีพ
ครู   เพื่อดํารงไวซ่ึงเกียรติ
คุณชื่อเสียงและฐานะของ
ความเปนคร ู
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.   ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยให
ความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
2   ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสรมิความรู 
ทักษะและนสิัยที่ถกูตองดีงามใหแกศษิยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
3   ดานการประพฤต ิปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ศิษยทัง้ทางกาย วาจา และจิตใจ   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
4   ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของ
ศิษย   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
5   ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิส
สินจางจากศษิยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษย
กระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตน
โดยมิชอบ   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   
................................................................................... 
 

 
 
 
 

........ 
 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 
 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 
 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 
 
 

........ 
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ตอนที่ 1  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักกับสมรรถนะยอย 
 

สมรรถนะหลักที่  3   สมรรถนะยอย ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
สมรรถนะที่เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณวิชาชพีครู   
 

6   ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชีพ 
บุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกจิ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
7   ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพคร ู  
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
8   ดานการใหความชวยเหลือเกื้อกลูเพื่อนรวม
อาชีพและชมุชนในทางสรางสรรค   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

...................................................................................
9   ดานการประพฤติ ปฏบิัติตน เปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวฒันธรรมไทย   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

เพิ่มเติม สมรรถนะยอย อ่ืน ๆ  

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

 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 

 

 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 

 

 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
 
 
 

........ 
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ตอนที่ 2 
สมรรถนะที่  1 

สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูในรายวิชา
คณิตศาสตร    

  
ประเมินความสอดคลองระหวาง 

สมรรถนะยอยกับตัวบงช้ี 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอยที่ 1   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการพัฒนาหลกัสูตร
และการวางแผนการสอน 

หมายถงึ 
พัฒนาหลักสตูรที่อยูบน
พื้นฐานของสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู  และ
การวางแผนการจัดการ
เรียนรูไดอยางสอดคลอง
กับความตองการของ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสียในการจดัการเรยีนรู  
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการจัดทาํหลกัสูตรคณิตศาสตร 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความสามารถในการจัดทาํแผนการจัดการเรยีนรู
คณิตศาสตร 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   

 
สมรรถนะยอย  2 ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการใชวธิีการสอนที่
หลากหลายและเหมาะสม 

หมายถงึ 
จัดการเรยีนการสอนได
อยางหลากหลายและ
เหมาะสม  สามารถจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาทักษะดาน
การคิด  และสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมที่ได
เรียนรูไปแลวมาสรางเปน
ความรูใหมได  ประกอบกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ควรสงเสริมการพัฒนาชวีิต
และทักษะวชิาชีพแกผูเรยีน 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิ
ใหผูเรียนไดพัฒนาดานทกัษะการคิด 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิ
ใหผูเรียนเชือ่มโยงความรูเดิมและสรางความรูใหม
ได 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

ความสามารถในการจัดกจิกรรมทีส่งเสริมการ
พัฒนาชวีิตและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอยที่ 3   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการสราง
สภาพแวดลอมการเรยีนรู 

หมายถงึ 
การเขาใจและสามารถ
สรางสภาพแวดลอมของ
การเรยีนรูทีส่งเสริมให
ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจใน
การเรยีนรู  สงผลถึง
ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน
ของนักเรยีน  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียน  ควรจัด
สภาพแวดลอมใหครบทกุ
ดานไมวาจะเปนภายนอก
โรงเรียน  ภายในหองเรยีน  
ดานจิตใจ  และสังคม   
  
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมดานจิตภาพ 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   

สมรรถนะยอยที่  4   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการมีทกัษะดานการ
สื่อสารเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู  

หมายถงึ 
การมีทกัษะดานการสื่อสาร 
มีหลายชองทาง ทีส่ามารถ
สื่อสารใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรู  เชนสามารถใช
ภาษาไดอยางถูกตองทั้ง
การพูด  การเขียน  และ
การแสดงออก  หรือการ
สื่อสารโดยใชสื่อ 
เทคโนโลยี  อีกทั้งใชวิธกีาร
สื่อสารที่กระตุนใหมีการสบื
เสาะหาความรู  การมี
ปฏิสัมพันธและการทํางาน
รวมกนั  และสามารถใช
ภาษาทางคณิตศาสตรได
อยางถูกตอง เหมาะสม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการใชการสื่อสารดวยการ
แสดงออกไดเหมาะสมเพือ่กระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

ความสามารถในการใชการสื่อสารโดยใชสื่อ
โสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลยี  สารสนเทศ เปน
เครื่องมือสื่อสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

ความสามารถในการใชการสื่อสารดวยการพูด  อาน  
เขียน  คณิตศาสตรไดถูกตอง เหมาะสม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอยที่  5   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ 

หมายถงึ 
การแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไมวาจะ
เปนปญหาทีเ่กิดเฉพาะหนา  
ปญหาที่เปนเปนปญหา
เกิดขึ้นระยะยาวอยาง
ตอเนื่อง  ไดอยางเหมาะสม
และเกิดประสิทธภิาพ 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรที่เกิด
เฉพาะหนาในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  ระยะ
ยาวในการจดัการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอยที่  6   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานความเขาใจในความ
หลากหลายและพัฒนาการ
ที่แตกตางของผูเรียน 

หมายถงึ 
การเขาใจถงึระดับการ
เรียนรูและพฒันาการของ
ผูเรียน  การเขาใจถงึความ
แตกตางของผูเรียนและ
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ตอบสนองตอความ
แตกตางของผูเรียน 
ตลอดจนจัดการเรยีนรู
ใหแกผูเรียนไดมีโอกาสรบั
การพัฒนาทางสติปญญา  
บุคลิกภาพ  และทักษะทาง
สังคม 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเพื่อ
ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

ความสามารถในการสงเสริม  พัฒนา  ผูเรียน  ให
ไดรับประสบการณการเรยีนรูคณิตศาสตรไดตาม
ศักยภาพ 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอยที่  7   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 

หมายถงึ 
การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม  
สามารถผลิต  ใช  และ
ประเมินเพื่อปรับปรุง สื่อ  
นวัตกรรม ใหเหมาะสมกบั
เนื้อหาบทเรยีน  และความ
ตองการของผูเรียน เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนไดเกิด
การเรยีนรู    
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  ให
สอดคลองกบัเนื้อหาบทเรียน และความตองการของ
ผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

ความสามารถในการประเมินและปรบัปรุงสื่อ  
นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนและ
ตอบสนองความตองการของผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

 
 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอยที่  8   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู 

หมายถงึ 
การใชวิธกีารวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  
ที่หลากหลายและนาํผลการ
ประเมินไปใชเพื่อยืนยนัถึง
พัฒนาการเรยีนรูของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการสรางเครื่องมือวดัผลและ
ประเมินผล 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 
........ 

 
 
 
........ 

 
 
 
........ 

ความสามารถในการวัดผลและประเมนิผลเพื่อ
วินิจฉัยระดบัการเรยีนรูของผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การ
รายงาน  และการนาํเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   
 

สมรรถนะยอย  9 ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมี
สวนรวมจัดการศกึษา 

หมายถงึ 
สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางผูมีสวนรวมจัด
การศึกษาในสถานศึกษา  
ผูปกครอง  และองคกรใน
ชุมชุน  สังคมภายนอก  
เพื่อสนับสนนุการเรียนรู
และพัฒนาการเรียนรูแก
ผูเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ
ผูปกครอง 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับ
โรงเรียน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ความสามารถในการสรางความสัมพนัธที่ดีกับสังคม
ภายนอก 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะทีห่ลักที ่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการเรยีนรูในรายวิชาคณิตศาสตร   

 
สมรรถนะยอยที่  10   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
ดานความรูในเนื้อหา
คณิตศาสตรมัธยมศึกษา
ตอนตน  

หมายถงึ 
ความสามารถในการนํา
แนวคิดและหลักการทาง
คณิตศาสตรไปใชในการ
วิเคราะหคําตอบของ
นักเรียนที่เกดิจากความ
บกพรองหรอืความเขาใจ
ผิดของนักเรยีนในเนื้อหา  
สาระคณิตศาสตร   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

ความรูที่เกี่ยวของกบัจํานวนและการดาํเนินการ 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความรูที่เกี่ยวของกบัการวัด 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความรูที่เกี่ยวของกบัเรขาคณิต 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความรูที่เกี่ยวของกบัพีชคณิต 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 

........ 

 
 

........ 

 
 

........ 

ความรูที่เกี่ยวของกบัการวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปน 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

ความรูที่เกี่ยวของกบัทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร   
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

 
 
 

........ 

เพิ่มเติม ตัวบงชี้ อ่ืน ๆ  

................................................................................... 
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ตอนที่ 2 
สมรรถนะที่  3   

สมรรถนะที่เกี่ยวของกับระเบียบ  วินัย  และ
จรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 

ประเมินความสอดคลองระหวาง 
สมรรถนะยอยกับตัวบงช้ี 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู
 

สมรรถนะยอยที่ 1   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การใหความรักและเมตตา
ศิษย โดยใหความเอาใจใส
ชวยเหลือ สงเสริมให
กําลงัใจในการศกึษาเลา
เรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

หมายถงึ 
การตอบสนองตอความ
ตองการ ความถนัด ความ
สนใจของศษิยอยางจริงใจ 
สอดคลองกบัการเคารพ 
การยอมรบั การเหน็อกเห็น
ใจ ตอสิทธิพืน้ฐานของศษิย
จนเปนที่ไววางใจเชื่อถือ
และชื่นชมได รวมทัง้เปน
ผลไปสูการพฒันารอบดาน
อยางเทาเทียมกัน 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.  สรางความรูสึกเปนมิตร เปนทีพ่ึ่งพาและไววางใจได

ของศิษย 

   

2. ตอบสนองขอเสนอและการกระทาํของศิษยในทาง

สรางสรรคตามสภาพปญหาความตองการและศักยภาพ

ของศิษย 

   

3.   เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยตามความ

ถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 

   

4.  แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 
สมรรถนะยอยที่  2   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การอบรม สัง่สอน ฝกฝน 
สรางเสริมความรู ทักษะ
และนิสยัที่ถกูตองดีงาม
ใหแกศษิยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 

หมายถงึ 
การดําเนินงานตั้งแตการ
เลือกกาํหนดกิจกรรมการ
เรียนที่มุงผลตอการพัฒนา
ในตัวศษิยอยางแทจริง การ
จัดใหศิษยมคีวาม
รับผิดชอบ และเปนเจาของ
การเรยีนรู ตลอดจนการ
ประเมินรวมกับศิษย ในผล
ของการเรียนและการ
เพิ่มพูนการเรียนรูภายหลงั
บทเรียนตางๆ  ดวยความ
ปรารถนาที่จะใหศิษยแตละ
คนและทุก 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.    อบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 

   

2.    อบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 

   

3.    อบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 
 

สมรรถนะยอยที่ 3   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การประพฤต ิปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

หมายถงึ 
การแสดงออกอยาง
สม่ําเสมอของครูที่ศิษย
สามารถสังเกตรับรูไดเอง 
และเปนการแสดงที่เปนไป
ตามมาตรฐานแหง
พฤติกรรมระดับสูงตาม
คานิยม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.     ตระหนกัวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผลตอ

การพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

   

2.     พูดจาสภุาพและสรางสรรคโดยคํานงึถึงผลที่จะเกดิ

ข้ึนกับศิษยและสังคม  

   

3.     กระทาํตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอน

ของตน และวฒันธรรมประเพณีอันดีงาม  
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 
สมรรถนะยอยที่   4   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การไมกระทาํตนเปน
ปฏิปกษตอความเจริญทาง
กาย สติปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคมของศษิย 

หมายถงึ 
การตอบสนองตอศิษยใน
การลงโทษหรือใหรางวัล
หรือการกระทําอ่ืนใดที่
นําไปสูการลดพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา และการเพิม่
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.   ละเวนการกระทําที่ทาํใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม

ของศิษย  

   

2.   ละเวนการกระทําที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ

รางกายของศษิย 

   

3.   ละเวนการกระทําที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา 

อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 
สมรรถนะยอย  5    ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การไมแสวงหาประโยชน
อันเปนอามสิสินจางจาก
ศิษยในการปฏิบัติหนาที่
ตามปกต ิและไมใชศษิย
กระทําการใด ๆ อันเปน
การหาประโยชนใหแกตน
โดยมิชอบ 

หมายถงึ 
การไมกระทาํการใด ๆ ที่
จะไดมาซ่ึงผลตอบแทนเกิน
สิทธทิี่พึงไดจากการปฏิบติั
หนาที่ในความรับผิดชอบ
ตามปกต ิ
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.     ไมรับหรือแสวงหาอามสิสินจางหรือผลประโยชนอัน

มิควรจากศิษย 

   

2.     ไมใชศิษยเปนเครื่องมอืหาประโยชนใหกับตนโดยมิ

ชอบดวยกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความรูสึก

ของสังคม  
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 
 

สมรรถนะยอยที่  6   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การพัฒนาตนเองทั้ง  ใน
ดานวิชาชีพ  ดาน
บุคลิกภาพและวสิัยทศัน 
ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกจิ สังคม
และการเมืองอยูเสมอ 

หมายถงึ 
การใฝรู  ศึกษาคนควา 
ริเริ่มสรางสรรค ความรูใหม
ใหทันสมัย ทนัเหตุการณ 
และทันตอการเปลีย่นแปลง
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลย ี
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
และวสิัยทศัน 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.    ใสใจศึกษาคนควา ริเร่ิมสรางสรรคความรูใหมที่

เกี่ยวกับวิชาชพีอยูเสมอ 

   

2.    มีความรอบรูทันสมยั ทันเหตุการณ สามารถนํามา

วิเคราะห กําหนดเปาหมาย แนวทางพัฒนาตนเองและ

วิชาชพี ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การอาชีพ และเทคโนโลย ี

   

3.    แสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม 

เหมาะสมกับกาลเทศะ  
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 
สมรรถนะยอยที่  7   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การใหความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพคร ูและเปน
สมาชกิที่ดีขององคกร
วิชาชพีคร ู

หมายถงึ 
การแสดงออกดวยความชืน่
ชมและเชื่อมัน่ในอาชีพครู
ดวยตระหนกัวาอาชีพนี้เปน
อาชีพที่มีเกียรติ มี
ความสาํคัญและจําเปนตอ
สังคม ครูพึงปฏิบัติงานดวย
ความเต็มใจและภูมิใจ 
รวมทั้งปกปองเกียรติภูมิ
ของอาชีพคร ูเขารวม
กิจกรรมและสนับสนุน
องคกรวิชาชพีครู 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.    เชื่อมั่น ชืน่ชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกร

วิชาชพีครู วามีความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

   

2.   เปนสมาชกิองคกรวิชาชพีครูและสนับสนุนหรือเขา

รวมหรือเปนผูนําในกิจกรรมพัฒนาวชิาชพีครู 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 
สมรรถนะยอยที่  8   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและ
ชุมชนในทางสรางสรรค 

หมายถงึ 
การใหความรวมมือ 
แนะนําปรกึษาชวยเหลือแก
เพื่อนครูทั้งเรื่องสวนตวั 
ครอบครัว และการงานตาม
โอกาสอยางเหมาะสม 
รวมทั้งเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน โดยการให
คําปรึกษาแนะนําแนวทาง
วิธีการปฏิบติัตน 
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.    ใหความรวมมือแนะนาํ ปรึกษาแกเพื่อนครูตาม

โอกาสและความเหมาะสม  

   

2.    ใหความชวยเหลือดานทุนทรัพย  ส่ิงของแกเพื่อนครู

ตามโอกาสและความเหมาะสม 

   

3.    เขารวมกจิกรรมของชุมชนรวมทั้งใหคาํปรึกษา

แนะนาํแนวทางวิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในชมุชน 
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ตอนที่ 2  ประเมินความสอดคลองระหวางสมรรถนะยอยกับตัวบงชี ้
สมรรถนะหลักที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกบัระเบียบ  วินัย  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู 
 

สมรรถนะยอยที่  9   ตัวบงชี ้ ระดับความคดิเห็น 

+1 0 -1 
การประพฤต ิปฏิบัติตน 
เปนผูนําในการอนุรักษและ
พัฒนาภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

หมายถงึ 
การริเริ่มดําเนินกิจกรรม 
สนับสนุนสงเสริมภูมิ
ปญญาและวฒันธรรมไทย 
โดยรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหเลือกสรร ปฏิบัติ
ตนและเผยแพรศลิปะ 
ประเพณ ีดนตรี กีฬา 
การละเลน อาหาร เครื่อง
แตงกาย ฯลฯ เพื่อใชใน
การเรยีนการสอน การ
ดํารงชีวิตตนและสังคม 
 
ขอควรแกไขเพิ่มเติม   

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

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

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

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

1.   รวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิน่และ

วัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

   

2.    เปนผูนาํในการวางแผน และดําเนินการเพื่ออนุรักษ

และพัฒนาภมูิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม  

   

3.     สนับสนนุสงเสริมเผยแพรและรวมกจิกรรมทาง

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยางสม่าํเสมอ  

   

    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คาดัชนี ความสอดคลองของคุณลกัษณะที่ใชในการประเมินกบัรายการประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



345 
 

ตาราง  แสดงคาดัชนี ความสอดคลองของคุณลักษณะทีใ่ชในการประเมินกับรายการประเมิน และนํา

ผลมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง รายการประเมิน 
 
ขอ สมรรถนะหลัก / สมรรถนะยอย / ตัวบงชี ้ IOC 
สมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรยีนรูในรายวชิา
คณิตศาสตร 

1.00 

1. ดานการพฒันาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 1.00 

1 ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร 1.00 

2 ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 1.00 

2.  ดานการใชวิธกีารสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 1.00 

3 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดาน

ทักษะการคิด 

0.78 

4 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงความรู

เดิมและสรางความรูใหมได 

1.00 

5 ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาชีวติและทักษะวชิาชีพแก

ผูเรียน 

0.78 

3. ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรยีนรู 1.00 

6 ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 0.67 

7 ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางจิตวทิยา 1.00 

4. ดานการมทีักษะดานการสื่อสารเพือ่สงเสริมการเรียนรู 1.00 

8 ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกไดเหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู 

1.00 

9 ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลย ี สารสนเทศ เปน

เครื่องมือส่ือสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

1.00 

5. ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ 

1.00 

10 ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนา

ไดอยางเหมาะสม 

1.00 

11 ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  ในระยะยาวได

อยางเหมาะสม 

1.00 
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6. ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 1.00 

12 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองความแตกตางของ

ผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

0.89 

13 ความสามารถในการสงเสริม  พฒันา  ผูเรียน  ใหไดรับประสบการณการเรียนรู

คณิตศาสตรไดตามศักยภาพ 

1.00 

7. ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม 1.00 

14 ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  ใหสอดคลองกบัเนื้อหาบทเรียน และ

ความตองการของผูเรียน 

0.89 

15 ความสามารถในการประเมนิและปรับปรุงสื่อ  นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียนและตอบสนองความตองการของผูเรียน 

1.00 

8. ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรยีนรู 1.00 

16 ความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 1.00 

17 ความสามารถในการวัดผลและประเมินผลเพื่อวนิิจฉัยระดับการเรียนรูของ

ผูเรียน 

1.00 

18 ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การรายงาน  และการนาํเสนอแนว

ทางการพัฒนาผูเรียน 

1.00 

9. ดานความสัมพันธที่ดีกบัผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 1.00 

19 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับผูปกครอง 0.89 

20 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับโรงเรียน 1.00 

21 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับสังคมภายนอก 1.00 

10. ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 1.00 

22 ความรูทีเ่กี่ยวของกับจํานวนและการดําเนินการ 1.00 

23 ความรูทีเ่กี่ยวของกับการวัด 1.00 

24 ความรูทีเ่กี่ยวของกับเรขาคณิต 1.00 

25 ความรูทีเ่กี่ยวของกับพีชคณติ 1.00 

26 ความรูทีเ่กี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 1.00 

27 ความรูทีเ่กี่ยวของกับทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร   1.00 
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สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู 1.00 

1. ดานการมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.00 

28 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 0.89 

29 ผลการปฏิบัติงาน 1.00 

2. ดานการบริการที่ดี 1.00 

30 ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 1.00 

31 ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ   1.00 

32 ความสามารถในการพัฒนา  และปรับปรุงงานการใหบริการ อยางตอเนื่อง 0.89 

3. ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวชิาชีพ 1.00 

33 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว ทางวิชาการ และวิชาชพี 1.00 

34 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานคอมพิวเตอร 1.00 

35 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานภาษาตางประเทศ 1.00 

36 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานผลงานทางวิชาการ 1.00 

4. ดานการทาํงานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 1.00 

37 ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกนั 1.00 

38 ความมมีนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกนั 1.00 

สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู 1.00 

1. ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ 
สงเสริมใหกาํลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

1.00 

39 การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและไววางใจไดของศิษย 1.00 

40 การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษยในทางสรางสรรคตามสภาพ

ปญหาและศักยภาพของศิษย 

1.00 

41 การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตามความถนัด ความสนใจ 

และศักยภาพของศิษย 

1.00 

42 การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอกสถานศึกษา 1.00 
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2. ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนสิัยที่ถกูตองดี
งามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบรสิุทธิใ์จ 

1.00 

43 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษย

อยางมุงมัน่และตั้งใจ 

1.00 

44 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษย

อยางเตม็ศักยภาพ 

1.00 

45 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาศิษยดวย

ความบริสุทธิ์ใจ 

1.00 

3. ดานการประพฤต ิปฏิบติัตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ   

1.00 

46 การตระหนักวาพฤตกิรรมการแสดงออกของครูมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของ

ศิษยอยูเสมอ 

1.00 

47 การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับศิษยและสังคม 1.00 

48 การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอนของตน และวัฒนธรรม

ประเพณีอันดงีาม 

1.00 

4. ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 
อารมณ และสังคมของศษิย 

1.00 

49 การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอจิตใจ 

สติปญญา อารมณและสังคมของศิษย 

1.00 

50 การละเวนการกระทาํที่เปนอนัตรายตอสุขภาพและรางกายของศิษย 1.00 

51 การละเวนการกระทาํที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจ และ

สังคมของศิษย 

1.00 

5. ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศษิยในการปฏิบัติ
หนาที ่และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิ
ชอบ 

1.00 

52 การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมคิวรจากศิษย 1.00 

53 การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมชิอบ 1.00 
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6. ดานการพฒันาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสยัทัศน ใหทันตอ
การพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ 

1.00 

54 การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรูใหมที่เกี่ยวกับวิชาชพีอยูเสมอ 1.00 

55 การมีความรอบรู  ทนัตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การอาชพี และเทคโนโลย ี

1.00 

56 การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับกาลเทศะ 1.00 

7. ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิชาชพีคร ู

1.00 

57 ความเชื่อมัน่ ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครแูละองคกรวิชาชีพคร ูวามี

ความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

1.00 

58 การเปนสมาชกิองคกรวิชาชพีครูและสนับสนุนหรือเขารวมหรือเปนผูนาํใน

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพคร ู

1.00 

8. ดานการใหความชวยเหลือเกื้อกลูเพื่อนรวมอาชีพและชมุชนในทาง
สรางสรรค 

1.00 

59 การใหความรวมมือ  ใหคาํปรึกษา  แนะนํา  แกเพื่อนครูตามโอกาสและความ

เหมาะสม 

1.00 

60 การใหความชวยเหลือดานทนุทรพัย  ส่ิงของแกเพื่อนครูตามโอกาสและความ

เหมาะสม 

1.00 

61 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทั้งใหคําปรึกษา  แนะนําแนวทาง  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

1.00 

9. ดานการประพฤติ ปฏิบติัตน เปนผูนาํในการอนุรกัษและพัฒนาภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทย 

1.00 

62 การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิน่และวฒันธรรมที่เหมาะสมมา

ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.00 

63 การเปนผูนาํในการดําเนนิงาน เพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถิน่และ

วัฒนธรรม 

1.00 

64 การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวมกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรม

ของชุมชนอยางสม่าํเสมอ 

1.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม  เรื่อง  ความเหมาะสมของตัวบงชีข้องชุดการประเมิน 

สมรรถนะครคูณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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แบบสอบถาม  เรื่อง  ความเหมาะสมของตัวบงชีข้องชุดการประเมิน 
สมรรถนะครคูณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
เรียน   คุณครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีเ่คารพ 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานพิจารณาตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน

วามีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการประเมินตามองคประกอบไดในระดับใด 

 การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน  แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

สรางเครื่องมือในการพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่มี

คุณภาพ จึงขอความอนุเคราะหทานใหในการตอบคําถามทุกขอ  และหากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ 

กรุณาเขียนเพิ่มเติมในสวนของขอเสนอแนะ  จักเปนพระคุณยิ่ง 

 
คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับนีม้ ี 2  ตอน จํานวน  8 หนา ประกอบดวย 

ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพทัว่ไปของผูตอบมีจํานวน 3 ขอ 

ตอนที ่2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชีท้ี่จะนําไปใชในการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน  

2.  โปรดพิจารณาเครื่องมือประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน  โดย

พิจารณาตวับงชี้ในแตละองคประกอบ  วาหากนาํมาใชในการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตร 

และ/ หรือประเมินผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  จะมคีวามเหมาะสมในระดับใด   โดยใหทํา

เครื่องหมาย   ลงในชองระดับความเหมาะสม  ดังนี ้

นอยที่สุด หมายถงึ ตัวบงชีม้ีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรไดนอยที่สุด 

นอย  หมายถงึ ตัวบงชี้มีความเหมาะสมทีจ่ะนาํไปใชในการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ไดนอย 

ปานกลาง หมายถงึ  ตัวบงชี้มีความเหมาะสมที่จะนาํไปใชในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรไดปานกลาง 

มาก  หมายถงึ ตัวบงชี้มีความเหมาะสมทีจ่ะนาํไปใชในการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ไดมาก 
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มากทีสุ่ด หมายถงึ ตัวบงชีม้ีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตรไดมากที่สุด 

3.  กรุณาใหขอเสนอแนะเพิม่เติม  โดยเขยีนลงในชองขอเสนอแนะ เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาเครื่องมือในข้ันตอไป 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง � หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

 

1. ตําแหนงหนาที ่

� หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร   
� ครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

2. ประสบการณในการสอนคณิตศาสตร 

� ต่ํากวา 5 ป     � 5 ป – 10 ป 

� 11 ป – 15 ป    � 16 ปข้ึนไป 

 

3. วุฒิการศึกษา 

� ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก................................................................. 

� ปริญญาโท  สาขาวิชาเอก................................................................. 

� ปริญญาเอก  สาขาวิชาเอก.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



353 
 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบงชี้ที่จะนาํไปใชใน
การประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดในระดบัใด 

 

สมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรยีนรูในรายวชิาคณิตศาสตร   
 
ขอ
ที่ 

ตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน ระดับความเหมาะสม ขอเสนอแนะ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 

1. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตร       

2. ความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร       

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

3. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาดานทกัษะการคิด 

      

4. ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน

เชื่อมโยงความรูเดิมและสรางความรูใหมได 

      

5. ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาชีวติและ

ทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

      

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

6. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ       

7. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทางจิตวทิยา       

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 

8 ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกไดเหมาะสมเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

      

9 ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลย ี 

สารสนเทศ เปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกดิการ

เรียนรู 

      

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ 

10 ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่

เกิดเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

      

11 ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  ใน

ระยะยาวไดอยางเหมาะสม 
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ขอ
ที่ 

ตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน ระดับความเหมาะสม ขอเสนอแนะ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

12 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองความ

แตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

      

13 ความสามารถในการสงเสริม  พฒันา  ผูเรียน  ใหไดรับ

ประสบการณการเรียนรูคณติศาสตรไดตามศักยภาพ 

      

ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

14 ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  ใหสอดคลองกบัเนื้อหา

บทเรียน และความตองการของผูเรียน 

      

15 ความสามารถในการประเมนิและปรับปรุงสื่อ  นวัตกรรม  ให

สอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีนและตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน 

      

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

16 ความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล       

17 ความสามารถในการวัดผลและประเมินผลเพื่อวนิิจฉัยระดับการ

เรียนรูของผูเรียน 

      

18 ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การรายงาน  และการ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน 

      

ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

19 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับผูปกครอง       

20 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับโรงเรียน       

21 ความสามารถในการสรางความสัมพนัธทีด่ีกับสังคมภายนอก       

ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

22 ความรูทีเ่กี่ยวของกับจํานวนและการดําเนินการ       

23 ความรูทีเ่กี่ยวของกับการวัด       

24 ความรูทีเ่กี่ยวของกับเรขาคณิต       

25 ความรูทีเ่กี่ยวของกับพีชคณติ       

26 ความรูทีเ่กี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน       

27 ความรูทีเ่กี่ยวของกับทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร         
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สมรรถนะที่ 2 สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู  
 
ขอ
ที่ 

ตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน ระดับความเหมาะสม ขอเสนอแนะ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

28 ความสามารถในการปฏิบัติงาน       

29 ผลการปฏิบัติงาน       

ดานการบริการที่ดี 

30 ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ       

31 ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ         

32 ความสามารถในการพัฒนา  และปรับปรุงงานการใหบริการ 

อยางตอเนื่อง 

      

ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ 

33 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว ทางวิชาการ และ

วิชาชพี 

      

34 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานคอมพิวเตอร       

35 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานภาษาตางประเทศ       

36 ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานผลงานทางวิชาการ       

ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 

37 ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกนั       

38 ความมมีนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกนั       
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สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
 
ขอ
ที่ 

ตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน ระดับความเหมาะสม ขอเสนอแนะ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

39 การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและไววางใจไดของศิษย       

40 การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษยในทาง

สรางสรรคตามสภาพปญหาและศักยภาพของศิษย 

      

41 การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตามความถนัด 

ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 
      

42 การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอกสถานศึกษา       

ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสยัที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   

43 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 
      

44 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 
      

45 การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
      

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

46 การตระหนักวาพฤตกิรรมการแสดงออกของครูมีผลตอการ

พัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 
      

47 การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ

ศิษยและสังคม 
      

48 การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคําสอนของตน 

และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
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ขอ
ที่ 

ตัวบงช้ีที่ใชในการประเมิน ระดับความเหมาะสม ขอเสนอแนะ 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสงัคมของ
ศิษย   

49 การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความกระทบกระเทือนตอ

จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคมของศษิย 
      

50 การละเวนการกระทาํที่เปนอนัตรายตอสุขภาพและรางกายของ

ศิษย 
      

51 การละเวนการกระทาํที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปญญา 

อารมณ จิตใจ และสังคมของศิษย 
      

ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษย
กระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ   

52 การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมคิวร

จากศิษย 
      

53 การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมชิอบ       

ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

54 การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรูใหมที่เกี่ยวกับ

วิชาชพีอยูเสมอ 
      

55 การมีความรอบรู  ทนัตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การอาชพี และเทคโนโลย ี
      

56 การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม เหมาะสม

กับกาลเทศะ 
      

ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและเปนสมาชิกทีดี่ขององคกรวิชาชพีคร ู  

57 ความเชื่อมัน่ ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครแูละองคกรวิชาชีพคร ู

วามีความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 
      

58 การเปนสมาชกิองคกรวิชาชพีครูและสนับสนุนหรือเขารวมหรือ

เปนผูนาํในกิจกรรมพัฒนาวชิาชีพคร ู
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ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและชุมชนในทางสรางสรรค   

59 การใหความรวมมือ  ใหคาํปรึกษา  แนะนํา  แกเพื่อนครูตาม

โอกาสและความเหมาะสม 

      

60 การใหความชวยเหลือดานทนุทรพัย  ส่ิงของแกเพื่อนครูตาม

โอกาสและความเหมาะสม 

      

61 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทั้งใหคําปรึกษา  แนะนํา

แนวทาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

      

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนรุักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

62 การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิน่และวฒันธรรม

ที่เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      

63 การเปนผูนาํในการดําเนนิงาน เพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิน่และวฒันธรรม 
      

64 การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวมกิจกรรมทาง

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยางสม่าํเสมอ 
      

 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
กรอบวัตถุประสงค  และคําอธิบายตวับงชี ้

การพัฒนาชดุการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาชุดการประเมิน สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 

 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 

1. ความสามารถในการ

จัดทําหลักสูตร

คณิตศาสตร 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตรในการจัดทําหลักสูตร

คณิตศาสตร เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดกับผูเรียน 

ในบทบาทของครูผูสอนจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  และ

กระบวนการพฒันาหลักสูตรขั้นตอนหนึ่งทีส่ําคัญ คือ การจัดทําหลกัสตูร  ซึ่งตองเชือ่มโยงกับ

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ ซึง่ประกอบดวย 

แนวทางดงันี ้คือ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  สภาพปญหา ความตองการทางสังคมของผูเรียน 

และบริบทของสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณติศาสตร  ที่เชือ่มโยงกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จัดทําหลักสูตรที่ตรงตามโครงสรางหลักสตูร

สถานศกึษา (เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  จัดทาํหลกัสูตรที่มี

คําอธิบายรายวิชาไดตรงตามรายวิชา และตรงตามเกณฑการจบหลักสูตร ตลอดจนมีการ

ประเมินผล ของการนําหลักสูตรไปใช 

2 

 

 

 

 

 

. 

ความสามารถในการ

จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตรในการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร  เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพสงูสุดกับผูเรียน 

 

 

การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งถือวาเปน

กระบวนการสาํคัญในการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย แนวทางดงันี ้สํารวจขอมูลพื้นฐานของ

ผูเรียน กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมถึง ความรู ดานทักษะ/กระบวนการ 

คุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่ึงประสงค  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร  กําหนดวิธกีารสอน สื่อ นวัตกรรม วิธกีารวัด

และประเมินผลที่เหมาะสมกับรายวชิาคณิตศาสตรโดยคํานงึถงึขอมลูพื้นฐานขอผูเรียนและ

สังคม  ตลอดจนมีการประเมินผลการนาํแผนการจัดการเรียนรูไปใช 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

1. ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาดานทกัษะการคิด 

เพื่อทราบถึงความสามารถ

ของครูคณิตศาสตร  ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

มีการสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ทักษะการคิด 

แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกลาวถงึการ

จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล เนนการฝกฝนทกัษะสาํคญั คือ กระบวนการคิด  การเผชิญ

สถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกนัและแกไขปญหา  ดังนัน้ ในการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตร ครูตองสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกดิทักษะการคดิ ทั้ง

ทักษะการคิดพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะการคิดขั้นสูงที่มีขั้นตอนหลายขัน้ตอนและสลบั 

ซับซอน มากขึน้ โดยใชเทคนคิในการตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิด

คณิตศาสตร  จัดกิจกรรมภายในหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง

อยางอิสระจากการปฏิบัติกจิกรรม จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาและ

ตัดสินใจ  จากการใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและแสดงความรูภายนอกหองเรียน 

2. ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน

เชื่อมโยงความรูเดิมและสราง

ความรูใหมได 

เพื่อทราบถึงความสามารถ

ของครูคณิตศาสตร ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี

การสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การเชื่อมโยงความรูเดิม

ไปสูการสรางความรูใหม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสรางความรูใหม เปน

กุญแจสําคัญที่จะทําใหการเรียนคณิตศาสตรประสบผลสําเร็จ ดังนัน้ ครูตองสามารถจัด

กิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรที่หลากหลาย  ใชการทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสู

ความรูใหม  จดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อ

เปนการสรางงาน ตามความสนใจ ความถนัดของแตละบุคคล  รวมถงึจัดกิจกรรมการ

เรียนรูคณิตศาสตรที่ใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้

3. ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่

สงเสริมการพฒันาชวีิตและทักษะ

วิชาชพีแกผูเรียน 

เพื่อทราบถึงความสามารถ

ของครูคณิตศาสตร ในการ

จัดกิจกรรมทีส่งเสริมการ

พัฒนาชวีิตและทักษะ

วิชาชพีแกผูเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะตองจดักิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตรเพื่อใหความรู  ทักษะ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทกัษะชีวิตและทักษะ

วิชาชพีแกผูเรียน โดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบตัิจริง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

ความมวีินยัในตนเอง การมีสัมมาคารวะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  และความคิด

สรางสรรคเพือ่สงเสริมใหผูเรียนไดมีการพฒันาทักษะชวีติและทักษะวชิาชีพ    ซึง่ผูเรียน

จะสามารถนาํไปบูรณาการและประยุกตใชในชีวิตประจาํวันและการประกอบอาชพี ซึ่ง

จะตองมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมแกผูเรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

1. ความสามารถในการจัดสภาพ 

แวดลอมทางกายภาพ 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการจัดสภาพ  

แวดลอมดานกายภาพใหกบัผูเรียนได

อยางเหมาะสม 

สภาพแวดลอมทางการเรียนดานกายภาพ เปนสภาพแวดลอมที่สรางขึ้น เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ครูจึงควรจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน  

เชน หองเรียนและอุปกรณการเรียน แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ ที่ปลอดภัย 

สะอาด สะดวก เหมาะสม และครูควรสงเสริมสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน 

ไดแก แหลงความรูตางๆ หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร  หองสมุด บอรด ฯลฯ 

ที่เหมาะสม ตลอดจนติดตาม ประเมนิผลการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ใหเอื้อตอการเรียนรูคณิตศาสตร 

2. ความสามารถในการจัด

สภาพแวดลอมทางจิตวทิยา 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการจัดสภาพ 

แวดลอมดานจิตวิทยาใหกบัผูเรียนได

อยางเหมาะสม   

สภาพแวดลอมทางการเรียนดานจิตวทิยา เปนการจัดกิจกรรมการเรยีนการ

สอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยครูผูสอนควรสราง

บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เอื้ออาทร เปนมิตร อดทน และแสดงความเขาใจใน

ผูเรียน  ครูผูสอนตรงตอเวลา มอบหมายงานที่แสดงใหผูเรียนเห็นถึงประโยชน

และความสาํคัญ  ตรวจงานที่มอบหมายอยางสม่ําเสมอ  จัดสภาพแวดลอมที่

สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันอยางเปนมติร เชน 

กิจกรรมกลุม เปนตน จัดสภาพแวดลอมทีส่งเสริมตอการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับครูผูสอน เชน เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม เปนตน จัดสภาพแวดลอม

ที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพนัธระหวางผูเรียนกับกฎระเบยีบของโรงเรียนและ

กฎระเบียบทีต่กลงรวมกัน 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 

1. ความสามารถในการสื่อสารดวย

การแสดงออกอยางเหมาะสม เพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการสื่อสารดวยการ

แสดงออกที่เหมาะสม เพื่อกระตุนให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การแสดงออกดวยการสื่อสารของครูที่เหมาะสม  เปนปจจัยของความสาํเร็จ

พื้นฐานในการเรียนรูของผูเรียน เปนสวนสาํคัญของการกระตุนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู  ครูจึงตองใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับแตละกิจกรรมการเรยีนการ

สอนและจุดประสงคการเรียนรู ใชการสื่อสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีการสะทอน

กลับถึงความรู ความเขาใจ เพื่อทราบถึงความกาวหนาของผูเรียน ใชการ

สื่อสารเพื่อแสดงใหผูเรียนไดรับรูถึงสภาพที่เปนจริงและผลการประเมนิตนเอง

ของผูเรียน เพือ่ใหผูเรียนเกดิการพัฒนา ใชการสื่อสารดวยการพูด อาน เขียน  

ความหมายและสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดถูกตอง เหมาะสม  

2. ความสามารถในการใชสื่อ

โสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลย ี 

สารสนเทศ เปนเครื่องมือสื่อสาร

เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร  ในการใชสื่อ  

โสตทัศนูปกรณ  ในการสื่อสาร  เพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

การสื่อสารโดยใชสื่อโสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือ

สื่อสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนสิ่งจาํเปนในการจัดการเรียนรูใน

ยุคปจจุบัน  ดงันัน้ ครูควรนาํสื่อ โสตทัศนปูกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ

คอมพิวเตอร วีดีทัศน เครื่องฉายภาพ ฯลฯ มาใชในกระบวนการเรียนการสอน 

พรอมทัง้มีการติดตาม ประเมินผลการใชสื่อโสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพือ่การปรับปรุง พัฒนา 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ 

1. ความสามารถในการแกปญหาการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เกิด

เฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการแกปญหาที่

เกิดขึ้นเฉพาะหนาในการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรไดอยาง

เหมาะสม 

ทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาระยะสั้น ตองเนนความสามารถ  

ไหวพริบ และการตัดสินใจทีแ่นวแน  ครูจําเปนตองใชวิธแีกปญหาที่ตรงประเด็น  

ทันตอสถานการณ  ยอมรับในเหตุผลของผูเรียน รวมทัง้สรุปความคิดรวบ

ยอดจากปญหาคณิตศาสตรที่เกิดขึ้นเฉพาะหนารวมกับผูเรียน เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูรวมกนัระหวางผูสอนและผูเรียนทุกคนในชัน้เรียน   

2. ความสามารถในการแกปญหาการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร ในระยะ

ยาวไดอยางเหมาะสม 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการแกปญหาการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระยะ

ยาว ไดอยางเหมาะสม 

 

 

ทักษะในการแกปญหาระยะยาว ตองอาศยัรูปแบบ แบบแผน และแนวทางใน

การแกปญหา โดยครูจะตองเริ่มจากการสาํรวจสภาพปญหาการจัดการเรียน

การสอน เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพื่อหาวิธกีารแกปญหาที่เปนไปได  

แลวกําหนดแนวทางการปฏิบัติและดําเนนิการใหเปนไปตามขั้นตอนแผนการที่

วางไว  พรอมทั้งมกีารติดตาม ประเมนิผล ผลลัพธ ผลกระทบจากการแกปญหา

ระยะยาว และรายงานผลการแกปญหาคณิตศาสตร ในแตละครั้ง 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

1. ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อตอบสนองความ

แตกตางของผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร  ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อตอบสนองตอความ

แตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

การจําแนกผูเรียนเปนแนวทางที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะ 

สม สอดคลองกับความแตกตางและความหลากหลายของผูเรียน  โดยผูสอน

จะตองสํารวจ จําแนกผูเรียน เพื่อจัดกิจกรรมคณิตศาสตร  ใชเทคนิคการสอน 

มอบหมายงานคณิตศาสตร ใชวิธกีารวัดผล และประเมนิผล ที่สอดคลองกับ

ความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุมผูเรียน 

2. ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่

สงเสริม พัฒนาผูเรียน ใหไดรับ

ประสบการณการเรียนรู

คณิตศาสตรไดตามศักยภาพ 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร  ในการจัดกิจกรรมที่

สงเสริม พัฒนาผูเรียน ในระดับ

ความสามารถตาง ๆ ใหไดรับ

ประสบการณการเรียนรูคณติศาสตร

ตามศักยภาพ 

กิจกรรมที่สามารถสงเสริม พฒันาผูเรียน ใหไดรับการเรียนรูคณิตศาสตรตาม

ศักยภาพของผูเรียน ในการจาํแนกกลุมผูเรียนในระดับตาง ๆ นัน้ จะตองทาํให

ผูเรียนในแตละกลุมมพีัฒนาการที่เหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน กลาวคือ

จัดกิจกรรมทีส่งเสริม พัฒนา ผูเรียนในกลุมออนใหเกิดการเรียนรูไดตาม

จุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไว  จัดกิจกรรมที่สงเสริม พัฒนา ผูเรียนในกลุม

กลาง ใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีความคงทนมากขึน้  จัดกิจกรรมที่สงเสริม 

สนับสนนุ ผูเรียนในกลุมเกง ใหเกิดการเรยีนรูที่เปนเลิศ และมีการติดตาม 

ประเมินผลกจิกรรมของแตละกลุม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

1. ความสามารถในการผลิตสื่อ 

นวัตกรรม ใหสอดคลองกับเนื้อหา

บทเรียน และความตองการของ

ผูเรียน 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการผลิตสื่อ  

นวัตกรรมที่สอดคลองกับเนือ้หา

บทเรียนและความตองการของผูเรียน 

การผลิตสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม ครอบคลุมถึง การผลิต การประดิษฐ  

การปรับปรุง ทุกสิง่ที่อยูรอบตัว ไมวาจะเปน วัสดุ อุปกรณ และเทคนคิวิธีการ

ตาง ๆ ที่ผูสอนผลิตขึ้น โดยผูสอนจะตองมีการ วิเคราะหเนื้อหา บทเรียน

คณิตศาสตร  สภาพผูเรียน สังคม และบรบิทของสถานศึกษา แลวผลติสื่อ 

นวัตกรรมคณติศาสตร  ใหสอดคลองกับองคประกอบดังกลาวขางตน  

ตลอดจนมีแผนการใชสื่อ นวัตกรรมคณิตศาสตร ที่กาํหนดไวตามความ

เหมาะสมแตละบทเรียน และผูเรียน 

2. ความสามารถในการประเมนิและ

ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม ใหสอด 

คลองกับเนื้อหาบทเรียนและตอบ 

สนองความตองการของผูเรียน 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการประเมิน  และ

ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม ใหสอดคลอง

กับเนื้อหาบทเรียนและความตองการ

ของผูเรียน 

การประเมนิและปรับปรุงคุณภาพของสื่อ นวัตกรรม วามีความสอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียนและตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือไมนั้น  มี

วัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับดานสื่อ นวัตกรรม เปนสิ่งจาํเปนตอการ

จัดการเรียนรู  ดังนัน้ครู จาํเปนตองมีประเมินผล ความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ี

ตอสื่อ นวัตกรรม ทีน่ํามาใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร แลวนําผลการ

ประเมิน มาปรับปรุงสื่อ นวตักรรมคณิตศาสตร ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน

และตอบ สนองความตองการของผูเรียน รวมทัง้ มีการรายงานผลการใชสื่อ 

นวัตกรรมคณติศาสตร 

 

 

 

 

 

 
367 



368 
 

 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

1. ความสามารถในการสรางเครื่องมือ

วัดผลและประเมินผล 

 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการสรางเครือ่งมือ

วัดผลและประเมินผล   

การสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  มีความจาํเปนตอการ

จัดการเรียนรู  ครูตองมีการวางแผน วิเคราะห กาํหนดรูปแบบการสราง

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล สรางเครื่องมือตามแผนการทีก่ําหนดไว 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คัดเลือกเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค

ของการวัดผลและประเมินผล 

2. ความสามารถในการวัดผลและ

ประเมินผล เพือ่วินิจฉัยระดับการ

เรียนรูของผูเรียน 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการวัดผลและ

ประเมินผล เพือ่วินิจฉัยระดับการ

เรียนรูของผูเรียน  

การวัดผลและประเมินผล  ครูตองดําเนนิการใหตรงกับวตัถุประสงคของการ

เรียนการสอน เพื่อเปนการสะทอนผลจากการสอนของครูวา ผูเรียนเกดิ

พฤติกรรมตามที่ระบุไวในวตัถุประสงคของการสอนมากนอยเพียงใด   ดังนัน้

การวัดผล  และประเมินผล ควรกระทาํทัง้กอนเรียน  ระหวางเรียน และหลัง

เรียน  โดยเลือกวิธกีารวัดผลและประเมินผลผูเรียน ทีห่ลากหลาย มีการบันทึก

ผลของการวัดผลและประเมนิผล เพื่อวนิิจฉัยระดับการเรียนรูของผูเรียน 

3. ความสามารถในการวิเคราะห การ

แปลผล การรายงานผล และการ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการวิเคราะห การ

แปลผล การรายงานผล และการ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาผูเรียน  

หลังจากการวดัผลและประเมินผล  ครูตองมีการใหขอมลูยอนกลับกับผูเรียน  

โดยตองมีการวิเคราะหผลทีไ่ดจากการวัดผล และประเมินผล และนํามาแปล

ผลไดอยางถกูตองเปนไปตามหลักการ ทฤษฎี  และสามารถรายงาน หรือ

นําเสนอใหผูเรียน หรือผูเกีย่วของทราบเพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียน  

รวมทัง้สามารถนําไปเปนสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาของ

โรงเรียน ตอไป 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

1. ความสามารถในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

ผูปกครอง 

เพื่อทราบถึง

ความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

ผูปกครอง 

การสรางความเขาใจที่ดีระหวางคร ูกับผูปกครองนับวามีความสําคญั เนื่องจากจะทําใหผูปกครอง

ไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกบักระบวนการเรียนการสอน อันจะสงผลใหการพัฒนาผูเรียนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้จะทําใหครู สามารถเขาใจปญหาและความตองการของผูเรียนไดอยาง

ถูกตอง ดงันัน้ครูจะตองสํารวจความตองการ หรือเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกบัการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร ใชการติดตอ สื่อสาร รูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพนัธที่ดี ระหวางครู

กับผูปกครอง ติดตาม ประเมินผล การสรางความสัมพนัธกับผูปกครองเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

2. ความสามารถในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

โรงเรียน 

เพื่อทราบถึง

ความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

โรงเรียน 

บทบาท  หนาที่ของครูคณิตศาสตรในการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู  ตอง

เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรยีน ไปสูภายนอกหองเรียน โดยเฉพาะกับโรงเรียนตนสังกัด 

เชน การประสานงานกับบุคลากร หนวยงานภายในโรงเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนนุการจัดกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร  โดยมีเปาหมายใหผูเรียนและสมาชิกตางๆ ของโรงเรียน ไดมีสวนรวมในกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร เพื่อใหเกิดการเผยแพรความรูทางคณิตศาสตรอยางกวางขวาง ภายในโรงเรยีน 

พรอมทัง้ ติดตาม ประเมินผล การสรางความสัมพันธที่ดกีับโรงเรียนเพือ่การปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมทางคณิตศาสตร 

3. ความสามารถในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับสังคม

ภายนอก 

เพื่อทราบถึง

ความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

สังคมภายนอก 

การสรางความสัมพนัธระหวางบาน โรงเรยีน และสังคมภายนอก ถือเปนบทบาท หนาที่ ที่สําคัญยิ่ง 

ของครูคณิตศาสตร โดยเฉพาะสังคมภายนอก เชน การหาขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร

จากหนวยงาน องคกรวิชาการ วิชาชพีภายนอก สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทีเ่ปนการ

เผยแพร แสดงความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรของผูเรียนสูสังคมภายนอก ตลอดจนมีการ

ติดตาม ประเมินผล การเขารวมกิจกรรมทางคณิตศาสตรกับสังคมภายนอกเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนา โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหผูเรียนไดเปดโลกทัศน มีประสบการณเพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนการสราง

เครือขายและเผยแพรชื่อเสียงที่ดีใหกับโรงเรียนตนสงักัด 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

1. ความรูทีเ่กี่ยวของกับ

จํานวนและการดําเนินการ 

เพื่อทราบถึง ระดับความรู 

ความสามารถ ของครู

คณิตศาสตร ที่เกีย่วของ

กับจํานวนและการ

ดําเนนิการ 

ครูคณิตศาสตร ตองมีความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การวิเคราะหคําตอบของนกัเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนือ้หา  

สาระคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ  ระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยาง

เพียงพอ ประกอบดวย ความเขาใจถงึความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน

ชีวิตจริง ความเขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวนและความสัมพนัธระหวางการ

ดําเนนิการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา ใชการประมาณคาในการคํานวณและ

แกปญหา ความเขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

2.  ความรูทีเ่กี่ยวของกับการ

วัด 

เพื่อทราบถึง ระดับความรู 

ความสามารถ ของครู

คณิตศาสตร ที่เกีย่วของ

กับการวัด 

ครูคณิตศาสตร ตองมีความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การวิเคราะหคําตอบของนกัเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนือ้หา  

สาระคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ  ระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยาง

เพียงพอ  ประกอบดวย ความเขาใจพืน้ฐานเกีย่วกับการวัด การวัดและการคาดคะเนขนาดของสิง่ที่

ตองการวัด การแกปญหาเกี่ยวกับการวัด  

3. ความรูทีเ่กี่ยวของกับ

เรขาคณิต 

เพื่อทราบถึง ระดับความรู 

ความสามารถของครู

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ

กับเรขาคณิต 

ครูคณิตศาสตร ตองมีความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การวิเคราะหคําตอบของนกัเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนือ้หา  

สาระคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ  ระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยาง

เพียงพอ  ประกอบดวย การอธิบายและการวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติิ การใชการนกึ

ภาพ (visualization)  การใชเหตุผลเกี่ยวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)  และการใชแบบจําลองทาง

เรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา  
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้

4. ความรูทีเ่กี่ยวของกับ

พีชคณิต 

เพื่อทราบถึง ระดับความรู 

ความสามารถของครู

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ

กับพีชคณิต 

ครูคณิตศาสตร ตองมีความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การวิเคราะหคําตอบของนกัเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนือ้หา  

สาระคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ  ระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยาง

เพียงพอ  ประกอบดวย ความเขาใจและความสามารถในการวิเคราะหแบบรูป (pattern)  

ความสัมพันธ  และฟงกชนั การใชนพิจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  

(mathematical   model) อื่นๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช

แกปญหา 

5. ความรูทีเ่กี่ยวของกับการ

วิเคราะหขอมลูและความ

นาจะเปน 

เพื่อทราบถึง ระดับความรู 

ความสามารถของครู

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ

กับการวเิคราะหขอมูล

และความนาจะเปน 

ครูคณิตศาสตร ตองมีความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การวิเคราะหคําตอบของนกัเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนือ้หา  

สาระคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ  ระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยาง

เพียงพอ  ประกอบดวย ความเขาใจและความสามารถในการใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล ความสามารถในการใชวิธีการทางสถิติและความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผล ความสามารถในการนําความรูเกี่ยวกับสถติิและความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ

และการแกปญหา 

6. ความรูทีเ่กี่ยวของกับทกัษะ

และกระบวนการทาง

คณิตศาสตร   

เพื่อทราบถึง ระดับความรู 

ความสามารถของครู

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ

กับทักษะและกระบวน 

การทางคณิตศาสตร 

ครูคณิตศาสตร ตองมีความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชใน

การวิเคราะหคําตอบของนกัเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนในเนือ้หา  

สาระคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับจํานวนและการดําเนนิการ  ระดับมธัยมศึกษาตอนตนอยาง

เพียงพอ  ประกอบดวย ความ สามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร และการนาํเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณติศาสตรกับ

ศาสตรอื่น ๆ  ตลอดจนการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู  

 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

1. ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อทราบถึงความสามารถของ

ครูคณิตศาสตร ในการมุงเนน

ถึงประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล ของการ

ปฏิบัติงาน 

ความสามารถในการปฏิบัติงานของครู ในดานนี้ เปนสมรรถนะทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมาย นอกเหนือจากภาระหนาที่งานสอนของครูคณิตศาสตร เนื่องจากระบบ

โครงสรางการบริหารของโรงเรียนในปจจุบนั ทําใหครูมีภารกิจอื่นที่ตองรับผิดชอบ ดังนั้น ครู

ตองมีการวางแผนปฏิบตัิงานในแตละหนาทีง่านที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่

วางแผนไว และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามระยะเวลาทีก่ําหนด เพื่อแสดงถึงการ

มุงเนนประสทิธิภาพและประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน 

2. ผลการปฏิบัติงาน เพื่อทราบถึงความสามารถของ

ครูคณิตศาสตร ในการมุงเนน

ถึงประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลของผลการ

ปฏิบัติงาน 

การมุงเนนที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน ครูคณิตศาสตรตองพิจารณา

ในความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ของผลการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะหผล  ทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน มกีารวางแผน พัฒนา ยกระดับ ผลการปฏบิัติงานอยางตอเนื่อง นาํผลการประเมนิ

การปฏิบัติงานมาปรับปรุง พัฒนาการทาํงานใหดียิง่ขึ้น ตลอดจนนาํนวัตกรรมมาใชเพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
372 



373 
 

 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการบริการที่ดี 

1. ความสามารถในการสราง

ระบบการใหบริการ 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการสรางระบบ

การใหบริการไดสําเร็จตรงตาม

ความตองการของผูรับบริการ 

ระบบการใหบริการที่ดีจะสามารถทาํใหเกดิกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูรับ 

บริการไดอยางสมบูรณ  ดงันั้นครูในฐานะผูใหบริการ จงึตองมีความสามารถที่จะคนหา

ความตองการของผูรับบริการ อาท ินกัเรียน ผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียน ฯลฯ  โดย

การสรางแผนงาน วิธีการ ขั้นตอนการใหบริการ ตลอดจนประเมนิผลสําเร็จของระบบ

การใหบริการที่สรางขึน้ 

2. ความตั้งใจ และความเตม็ใจ

ในการใหบริการ 

เพื่อทราบถึงความตัง้ใจและความ

เต็มใจในการใหบริการของครู

คณิตศาสตร 

ความตั้งใจ และความเตม็ใจในการใหบริการเปนความปรารถนาที่จะชวยเหลือ หรือ

ใหบริการ  โดยเนนที่ความพยายามในการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ

ตามขั้นตอนการใหบริการอยางเสมอภาค มีความรวดเรว็  ไมบายเบีย่งหรือปดภาระ  

และเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดตกลงกนัไวตามระบบการใหบริการ  

3. ความสามารถในการพัฒนา  

และปรับปรุงการใหบริการ 

อยางตอเนื่อง 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการใหบริการที่ตรงกับ

ความตองการที่แทจริงของ

ผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

เปนการนาํผลการประเมนิของผูรับบริการมาวิเคราะหเพื่อทาํความเขาใจและใหบริการที่

ตรงตามความตองการที่แทจริง  เพื่อเปนประโยชนตอผูรับบริการ  โดยมีการปรับปรุง  

พัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนนาํนวัตกรรมเขามาปรับปรุง  พัฒนาการใหบริการ 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ 

1. ความสามารถในการติดตามความ

เคลื่อนไหว ทางวิชาการ และ

วิชาชพี 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในเรื่องการติดตาม

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการและ

วิชาชพี 

การติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชพีของครู  เปนเรื่องที่เกีย่ว 

ของกับการสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ดังนัน้ครูตองมีการสืบหาขอมูล  

คนควาความรู  ติดตามความเคลื่อนไหวอยางสม่ําเสมอโดยใชเทคโนโลยีเปน

เครื่องมือชวย เขารวมประชมุ  อบรม สัมมนา ตามหนวยงาน หรือสื่อเทคโนโลยี

ตางๆ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน 

2. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ในดานคอมพวิเตอร 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการพัฒนาตนเอง

ดานคอมพวิเตอร 

ความรอบรูในดานเทคโนโลยี คอมพวิเตอร รวมถงึวทิยาการสมัยใหม เปน

ประโยชนกับงานของครูอยางยิ่งในปจจุบนั ดังนัน้ ครูตองสามารถใช

คอมพิวเตอรในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม ใชคอมพวิเตอรในการตดิตอ 

สื่อสาร ตลอดจนใชคอมพวิเตอรในการปฏิบัติงานสอน หรืองานอืน่ ๆ ทีไ่ดรับ

มอบหมาย  

3. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ในดานภาษาตางประเทศ 

เพื่อทราบถึงความสามารถของครู

คณิตศาสตร ในการพัฒนาตนเองใน

ดานภาษาตางประเทศ 

ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษมีความจําเปนอยางยิง่  สําหรับ

วิชาชพีครูในปจจุบัน  เนื่องจากครูจําเปนตองสืบคน  แสวงหาความรู  วิทยาการ

ใหม ๆ จากฐานขอมูลที่ใชภาษาตางประเทศผานทางอนิเตอรเน็ต  ดังนัน้ ครู

ตองพัฒนาตนเองดานภาษาตางประเทศ ดวยการเขารวมอบรม สัมมนา ตาม

หนวยงาน หรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจนใชภาษาตางประเทศสือ่สารในการ

เรียน การสอนในระดับที่เหมาะสม 

4. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ในดานผลงานทางวิชาการ 

เพื่อทราบถึงความสามารถในการ

พัฒนาตนเองของครูคณิตศาสตร ใน

ดานผลงานวิชาการ 

สิ่งทีว่ัดความสามารถทางวชิาชีพของครู  นอกจากผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนแลว  

อีกประการหนึง่ คือ ผลงานทางวิชาการ ดังนั้น ครูตองมีการวางแผนการจัดทํา

ผลงานทางวิชาการอยางเปนลําดับขั้นตอน ซึง่จะตองมกีารประเมนิผลสําเร็จ

ของผลงานวิชาการที่เสร็จสมบูรณทันเวลาและนาํผลงานเผยแพรตอสาธารณะ 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 

1. ความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

เพื่อทราบถึงความสามารถในการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางครู

คณิตศาสตรกับเพื่อนรวมงาน 

การปฏิบัติงานรวมกนั ครูผูปฏิบัติงานตองมีสวนรวมในการวางแผน มีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัตงิานตามบทบาท หนาที่ของตน ปฏิบัติตนเปนผูนาํ และผู

ตามไดเหมาะสม กับบทบาท หนาที ่มีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุปญหา 

เพื่อพัฒนา และปรับปรุงงาน ตลอดจน มสีวนรวมในการแกไขปญหา  และวาง

มาตรการการแกไขปญหา 

3. การมีมนุษยสมัพันธในการทํางาน

รวมกัน 

เพื่อทราบถึงความสามารถในการ

สรางมนุษยสมัพันธในการทํางาน

รวมกันระหวางครูคณิตศาสตรกับ

เพื่อนรวมงาน 

ความมมีนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกัน เปนสิ่งจาํเปนตอความสําเร็จ

ของงาน ดงันัน้ ครูผูปฏิบัติงานตองใหเกยีรติและรับฟงความคิดเห็นของ

ผูรวมงาน  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมและเปนประโยชน 

ยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลง ซึง่เปนมตริวมกันระหวางผูรวมงาน เพือ่

ผลประโยชนของสวนรวม 
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สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะที่เกี่ยวของกบัจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจในการศกึษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

1. การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่

พึ่งพาและไววางใจไดของศิษย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการสราง

ความรูสึกเปนมิตร  เปนทีพ่ึ่งพาและ

ไววางใจไดของศิษย 

ครูที่ดีตองใหความเปนกนัเองกับศิษยทุกคน  รับฟงปญหาของศิษยและให

ความชวยเหลอืศิษย  รวมทาํกิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราว  ตามความเหมาะ 

สม และสนทนาไตถามทกุขสุขของศิษยดวยความเปนมิตร 

2. การตอบสนองตอขอเสนอและการ

กระทาํของศิษยในทางสรางสรรค

ตามสภาพปญหาและศักยภาพของ

ศิษย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการตอบสนอง

ตอขอเสนอและการกระทําของศิษย

ในทางสรางสรรคตามสภาพปญหา

และศักยภาพของศิษย 

ครูที่ดีตองสนใจคําถามและคําตอบของศิษยทกุคน  ใหโอกาสศิษยแตละคนได

แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  ชวยแกไข

ขอบกพรองของศิษย  รับการนัดหมายของศิษยเกีย่วกบัการเรียน กอนงานอืน่ 

3. การเสนอและแนะแนวทาง  การ

พัฒนาของศิษยตามความถนัด 

ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการเสนอและ

แนะแนวทางการพัฒนาของศิษย 

ตามความถนดั ความสนใจ และ

ศักยภาพของศิษย 

ครูที่ดีตองมอบหมายงานตามความถนัด จัดกิจกรรมทีห่ลากหลายตามสภาพ

ความแตกตางของศิษย แนะแนวทางที่ถกูที่ควรใหแกศษิย  ปรึกษาหารือกับ

เพื่อนครู ผูปกครอง เพื่อนนกัเรียน เพื่อหาสาเหตุและวิธแีกปญหาของศิษย 

4. การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษย

ทั้งในและนอกสถานศกึษา 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการแสดงผลงาน

ที่ภูมิใจของศษิยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 

ครูที่ดีตองตรวจผลงานของศษิยอยางสม่าํเสมอ  นําผลงานของศิษยแสดงใน

หองเรียน  ประกาศหรือเผยแพรผลงานของศิษยที่ประสบความสาํเร็จตอ

สาธารณะ ทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสยัที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบรสิุทธิใ์จ   

1. การอบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อ

พัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการอบรม สั่ง

สอน ฝกฝน และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมัน่

และตั้งใจ 

ครูตองสอนเต็มเวลา ไมเบียดบังเวลาของศิษยไปหาผลประโยชนสวนตน  เอา

ใจใส อบรม สั่งสอนศิษย จนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาเพื่อพัฒนา

ศิษยตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งไมละทิง้ชั้นเรียนหรือขาดการสอน 

2. การอบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อ

พัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการใชศกัยภาพ

ของตน เพื่ออบรม สั่งสอน ฝกฝน  

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูตองเลือกใชวิธีการทีห่ลากหลายในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบั

ศักยภาพของศิษย  สอนเตม็กําลงัความสามารถ เปดโอกาสใหศิษยไดฝก

ปฏิบัติอยางเตม็ความสามารถ กาํหนดเปาหมายทีท่าทาย มพีัฒนาการ พรอม

ทั้งประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน เพื่อใหไดผลลัพธของ

การพัฒนาที่เปนรูปธรรม 

3. การอบรม สั่งสอน ฝกฝนและจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อ

พัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการอบรม สั่ง

สอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษย ดวยความ

บริสุทธิ์ใจ 

ครูตองสั่งสอนศิษยโดยไมบดิเบือน หรือปดบัง อําพราง อบรมศิษยโดยไมเลือก

ที่รักมักที่ชงั มอบหมายงานและตรวจผลงานของศิษยดวยความยุติธรรม 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

1. การตระหนักวาพฤตกิรรมการ

แสดงออกของครูมีผลตอการพัฒนา

พฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการตระหนกัวา

การแสดงออกของตน มีผลตอการ

พัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

ครูตองมีความระมัดระวังในการพูด การกระทําของตนเองอยูเสมอ ไมโกรธงาย

หรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษย 

2. การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดย

คํานึงถึงผลทีจ่ะเกิดขึ้นกบัศิษยและ

สังคม 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในดานการพูดของครู  

โดยคํานงึถงึผลที่จะเกิดขึ้นกบัศิษย

และสังคม 

ครูตองไมพูดคําหยาบ ไมพูดกาวราว ไมพดูนินทาวาราย สอเสียดผูอื่น พูด

ชมเชยใหกําลงัใจศิษยดวยความจริงใจ 

3. การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี 

สอดคลองกับคําสอนของตน และ

วัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณขอครู

คณิตศาสตร ในดานการกระทําตน

เปนแบบอยางที่ดี  สอดคลองกับคํา

สอนของตนและวัฒนธรรมประเพณี

อันดีงาม 

ครูตองแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ แสดง

กิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ  ตรงตอเวลา ตลอดจนรักษาสาธารณ

สมบัติและสิ่งแวดลอม 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสงัคมของศิษย   

1. การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยไดรับความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและ

สังคมของศิษย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการ

แสดงออกโดยการละเวนการ

กระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ  

สติปญญา อารมณ และสังคมของ

ศิษย 

ครูที่ดีตองไมนาํพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมของศิษยมาประจาน  ไม

พูดจาหรือกระทําการใด ๆ ทีเ่ปนการซ้ําเตมิปญหา หรือขอบกพรอง

ของศิษย  ไมนําความ เครียดมาระบายตอศิษย ไมวาจะดวยคําพูด

หรือสีหนาทาทาง และไมลงโทษศิษยเกนิกวาเหตุอันควร 

2. การละเวนการกระทาํที่เปนอนัตรายตอสุขภาพและ

รางกายของศษิย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการ

แสดงออกโดยการละเวนการ

กระทาํที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ

และรางกายของศิษย 

ครูที่ดีตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอศิษยในดานรางกาย  เชน  ไม

ทํารายรางกายศิษย  ไมจัด หรือปลอยปละละเลยใหสภาพแวดลอม

เปนอันตรายตอศิษย  ไมใชศษิยทาํงานเกนิกําลงัความสามารถ 

3. การละเวนการกระทาํที่สกัดกั้นพัฒนาการทาง

สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศษิย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการ

แสดงออกโดยการละเวนการ

กระทาํที่สกัดกั้นพัฒนาการทาง

สติปญญา อารมณ  จิตใจ และ

สังคมของศิษย 

ครูที่ดีตองไมสกัดกั้นพัฒนาการดานสติปญญา อารมณ  จิตใจ และ

สังคมของศิษย เชน ไมตัดสนิคําตอบถูกผดิโดยยึดคําตอบของครู  ไม

ดุดาซ้ําเติมศิษยที่เรียนชา และไมขัดขวางโอกาสใหศิษยไดแสดงออก

ในทางสรางสรรค 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิ
ชอบ   

1. การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจาง

หรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการปฏบิัติหนาที่

ดวยการไมรับ หรือแสวงหาอามิส

สินจาง หรือผลประโยชนอันมิควร

จากศิษย 

ครูที่ดีตองไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจาง หรือผลประโยชนอันมิควรจากศิษย  

ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียนของศิษย โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน และไมบังคับ

หรือสรางเงื่อนไขใหศิษยมาเรียนพิเศษ เพือ่หารายได 

2. การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหา

ประโยชนใหกบัตนโดยมิชอบ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการปฏบิัติหนาที่

ดวยการไมใชศิษยเปนเครื่องมือหา

ประโยชนใหกบัตนโดยมิชอบ 

ครูที่ดีตองไมนาํผลงานของศษิยไปแสวงหากําไรสวนตน  ไมใชแรงงานศิษยเพื่อ

ประโยชนสวนตน และไมใชหรือจางวานศษิย ไปทาํในสิง่ที่ไมถกูตอง 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

1. การใสใจศึกษา คนควา  ริเริ่ม

สรางสรรค ความรูใหมที่เกีย่วกับ

วิชาชพีอยูเสมอ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการใสใจศึกษา

คนควา ริเริ่ม สรางสรรค ความรูใหมที่

เกี่ยวกับวิชาชพีอยูเสมอ 

ครูที่ดีตองพัฒนาตนเอง ดวยการหาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ อยู

เสมอ  จัดทําและเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ  ตามโอกาส และเขารวมประชุม  

อบรม สัมมนา ฟงบรรยาย หรืออภิปรายทางวิชาการ อยางสม่ําเสมอ 

2. การมีความรอบรู ทันตอการเปลี่ยน 

แปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การอาชีพ และเทคโนโลย ี

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการมีความรอบรู  

ทันตอการเปลีย่นแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชพี  

และเทคโนโลยี 

ครูที่มีความรอบรู ทันตอการเปลี่ยนแปลง ตองนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

ประกอบการเรียนการสอน  ติดตามขาวสาร เหตกุารณ ดานการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม อยูเสมอ  ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาตนเอง และพัฒนา

งาน อยูเสมอ 

3. การแสดงออกทางรางกาย กริยา 

วาจา อยางสงางาม เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการแสดงออก

ทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงา

งาม เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ครูที่ดีตองปฏิบัติตนเองใหมบีุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ มีความเชื่อมัน่ในตนเอง  

แตงกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความกระตือรือรน ไวตอความรูสึก

ของสังคม 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและเปนสมาชิกทีด่ีขององคกรวิชาชพีคร ู  

1. ความเชื่อมัน่ ชื่นชม ภูมิใจในความ

เปนครูและองคกรวิชาชพีครู วามี

ความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานทัศนคติของครู

ในความเชื่อมัน่ ชืน่ชม ภูมิใจ ใน

ความเปนครูและองคกรวิชาชีพครูวา

มีความสาํคัญและจําเปนตอสังคม 

ครูที่ดียอมชื่นชมในเกยีรติ หรือรางวัลที่ไดรับ และรักษาไวอยางเสมอตนเสมอ

ปลาย  ยกยองชมเชยเพื่อนครูที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกบัวิชาชพีครู  และ

เผยแพรผลสําเร็จเกี่ยวกับวิชาชีพครูของตนเองและเพื่อนครู 

2. การเปนสมาชกิองคกรวิชาชพีครู

และสนับสนนุ หรือเขารวม หรือเปน

ผูนําในกิจกรรมพัฒนาวิชาชพีครู 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการให

ความสาํคัญของการเปนสมาชิก

องคกรวิชาชีพครู และการสนับสนนุ

หรือการเขารวม หรือเปนผูนาํใน

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพคร ู

ครูที่ดียอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดขององคกรวิชาชีพครู  รวมกิจกรรมที่

องคกรวิชาชีพครูจัดขึ้นอยูเสมอ และเปนกรรมการหรือคณะทํางานขององคกร

วิชาชพีครู 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและชุมชนในทางสรางสรรค   

1. การใหความรวมมือ  ใหคาํปรึกษา  

แนะนาํแกเพื่อนครูตามโอกาสและ

ความเหมาะสม 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการใหความ

รวมมือ ใหคําปรึกษา แนะนาํแนวทาง

ที่ดีตอเพื่อนครู ตามโอกาสและความ

เหมาะสม 

ครูที่ดียอมชวยเหลือเพื่อนครู ดวยการใหคาํปรึกษา แนะนําแนวทางทีด่ีดานการ

พัฒนาวชิาชพีแกเพื่อนครู ใหคําปรึกษาแนะนําดานการผลิตผลงานทางวิชาการแก

เพื่อนครู ตามความสามารถ และใหคําปรึกษา แนะนําแกเพื่อนครูในดานชวีิต

สวนตัวตามความจาํเปน และโอกาสที่เหมาะสม 

2. การใหความชวยเหลือดานทนุ

ทรัพย  สิ่งของ แกเพื่อนครูตาม

โอกาสและความเหมาะสม 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการใหความ

ชวยเหลือ ดานทนุทรพัย สิ่งของ แก

เพื่อนครูตามโอกาสและความ

เหมาะสม 

ครูที่ดียอมชวยเหลือเพื่อครูดานทุนทรัพย เชน รวมงานในวาระสําคัญของเพื่อนครู  

ตามโอกาสและความเหมาะสม ชวยเหลือดานทุนทรัพยตามกําลงั เมือ่เพื่อนครู

เดือดรอน รวมทั้งสนับสนนุ หรือเขารวมในกองทนุ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  

รวมทัง้ใหคําปรึกษา  แนะนาํ

แนวทางที่เหมาะสม  เพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในชมุชน 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในดานการใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลของครูตอชุมชน

ในทางสรางสรรค 

ครูที่ดียอมชวยเหลือเกื้อกูลชุมชน ดวยการใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางที่

เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

ในการดูแล รักษาสภาพแวดลอมของชุมชน รวมทัง้เขารวมกิจกรรมตามประเพณี

ของชุมชน 
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 ตัวบงชี้ในการประเมิน วัตถุประสงค คําอธิบายตวับงชี ้
ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนรุักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

1. การรวบรวมขอมูลและเลือกสรร ภูมิ

ปญญา วฒันธรรมทองถิน่ทีเ่หมาะ 

สม มาประยุกตในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในการรวบรวมขอมูล

และเลือกสรร ภูมิปญญา วฒันธรรม

ทองถิน่ที่เหมาะสม มาประยกุตใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูที่ดียอมนาํภูมิปญญา วฒันธรรมของทองถิน่ที่เหมาะสม มาประยกุตในการ

จัดการเรียนการสอน เชิญผูรูในทองถิ่น มาถายทอดภูมปิญญา หรือเขามามี

สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนําศิษยไปศึกษา หาความรูในแหลง

วิทยาการของทองถิน่ 

2. การเปนผูนาํ หรือสนับสนุนในการ

ดําเนนิงาน เพือ่อนุรักษและพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิน่และวัฒนธรรม 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู 

คณิตศาสตร ในการเปนผูนํา หรือ

สนับสนนุในการดําเนนิงาน เพื่อ

อนุรักษและพฒันาภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรม 

ครูที่ดียอมดําเนินการ หรือสนับสนนุการฝกการละเลนของทองถิน่ที่เหมาะสม

ใหแกศิษย ดาํเนินการ หรือสนับสนนุการจดัตั้งชมรม เพือ่สงเสริมศิลป 

วัฒนธรรมทองถิน่ ตลอดจนดําเนนิการ หรือสนับสนนุการจัดสถานที่ในการจัด

แสดงภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมในสถานศึกษา 

3. การสนับสนุน สงเสริม เผยแพร  

และเขารวมกจิกรรมทางประเพณี

วัฒนธรรมของทองถิน่ที่เหมาะสม 

อยางสม่ําเสมอ 

เพื่อทราบถึงจรรยาบรรณของครู

คณิตศาสตร ในการสนับสนนุ  

สงเสริม เผยแพร และเขารวมกิจกรรม

ทางประเพณวีฒันธรรมของทองถิน่

อยางสม่ําเสมอ 

ครูที่ดียอมสนบัสนุน สงเสรมิ เผยแพร และอนุรักษ ตลอดจนเขารวมงาน หรือ

สนับสนนุกิจกรรมทางประเพณี วฒันธรรมที่เหมาะสมของทองถิ่นอยาง

สม่ําเสมอ 
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ภาคผนวก ช 
การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของ  รายการประเมิน  หลักฐานประกอบการ
ประเมิน  และเกณฑการใหคะแนน  ของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
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สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 
 ตัวบงชี้ในการ

ประเมิน 
รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให

คะแนน 
ผลการพิจารณา 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 

1. ความสามารถใน

การจัดทาํ

หลักสูตร

คณิตศาสตร 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  สภาพปญหา  ความตองการ

ทางสังคมของผูเรียน และบรบิทของสถานศึกษา 

- รายงานการพัฒนา

หลักสูตร 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1-2 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3-4 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 5-6 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
ปรับหลักฐานประกอบเพิ่มเติมอาจจะ

เปนเอกสารอื่น ๆ ไดเชนรายงานผล

การประเมนิการใชหลักสูตร 

2. จัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร  ที่

เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

และสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน  สมรรถนะที่

สําคัญของผูเรียน   

- หลักสูตร

สถานศกึษา กลุม

สาระคณิตศาสตร 

3. จัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร  

ไดตรงตามโครงสรางหลักสตูรสถานศึกษา (เวลาเรียน 

รายวิชาพืน้ฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)   

- หลักสูตร

สถานศกึษา กลุม

สาระคณิตศาสตร 

4. จัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร    

ไดตรงตามเกณฑการจบหลกัสูตร 

- หลักสูตร

สถานศกึษา กลุม

สาระคณิตศาสตร 

5. จัดทาํคําอธบิายรายวิชาไดตรงตามรายวิชา - หลักสูตร

สถานศกึษา กลุม

สาระคณิตศาสตร 

6. ประเมนิผลการนาํหลกัสตูรสถานศึกษากลุมสาระ

คณิตศาสตร  ไปใช 

- หลักสูตร

สถานศกึษา กลุม

สาระคณิตศาสตร 

สมรรถนะครคูณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

2. ความสามารถใน

การจัดทาํแผน 

การจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของผูเรียน - รายงานผลการ

สํารวจขอมูล / ขอมูล

ผลการเรียน 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 - 2

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 - 5 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 6 - 7 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
-  ปรับรายการประเมินขอ 4 กําหนด

วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียน

บรรลุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

คณิตศาสตร  โดยคํานงึถงึขอมูล

พื้นฐานของผูเรียนและสังคม 

- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน การวิเคราะหผูเรียน

รายบุคคล  เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล  

2. กําหนดจุดประสงคการจดัการเรียนรูใหครอบคลุมถึง 

ความรู ดานทกัษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

3. ทาํแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกบัหลักสูตร

สถานศกึษากลุมสาระคณิตศาสตร 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

4. กําหนดวิธกีารสอนที่เหมาะสมกับรายวชิา

คณิตศาสตรโดยคํานงึถงึขอมูลพื้นฐานของผูเรียนและ

สังคม 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

5. กาํหนดสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับรายวิชา

คณิตศาสตรโดยคํานงึถงึขอมูลพื้นฐานของผูเรียนและ

สังคม 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

6. กําหนดวิธกีารวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

รายวิชาคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงขอมูลพืน้ฐานของ

ผูเรียนและสังคม 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

7. ประเมนิผลการนาํแผนการจัดการเรียนรูไปใช - บันทึกหลังสอน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

1. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาดาน

ทักษะการคิด 

1. ใชเทคนิคในการตัง้คําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนได

พัฒนาดานการคิดคณิตศาสตร 

-  VDO  clip /  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     
ขอเสนอแนะ   
- ปรับรายการประเมินขอ 3. จัด

กิจกรรมสงเสริมทักษะการคิด

แกปญหาและตัดสินใจ  โดยฝกให

ผูเรียนสังเกต สรางขอคาดการณ 

วางแผน ตัดสนิใจ  และตรวจสอบขอ

คาดการณดวยการแสวงหาความรูจาก

ภายในหองเรยีนหรือนอกหองเรียน 

- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  ผลงาน ชิน้งาน 

2. จัดกิจกรรมภายในหองเรยีน  เพื่อใหผูเรียนไดแสดง

ความคิดเหน็ของตนเองอยางอิสระจากการปฏิบัติ

กิจกรรม  

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมทกัษะการคิดแกปญหาและ

ตัดสินใจ  จากการใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและแสดง

ความรูภายนอกหองเรียน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

2. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียน

เชื่อมโยงความรู

เดิมและสราง

ความรูใหมได 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรที่หลากหลาย  ใน

การทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูใหม 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 8 คน คดิเปน  

รอยละ 88.89 

- ไมเหน็ดวย  จํานวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 11.11 

      
ขอเสนอแนะ   
- ปรับรายการประเมินขอ 2. จัด

กิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรที่

หลากหลาย  ในการทบทวนความรูเดิม

เพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูใหม 

- ปรับรายการประเมินขอ 3.  สราง

ความรูใหมไดตรงตามแนวคดิที่ถูกตอง

ทางคณิตศาสตร 

- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย   

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรที่ใหผูเรียนไดลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อเปนการสรางงาน ตามความ

สนใจ ความถนัดของแตละบุคคล 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่ใหผูเรียนไดมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

3. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมที่

สงเสริมการ

พัฒนาทักษะชีวิต

และทักษะ

วิชาชพีแกผูเรียน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรเพื่อใหความรู  

ทักษะ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทกัษะชีวิตและ

ทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     
 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  แบบสอบถาม

ความคิดเหน็ของผูที่มีสวนเกีย่วของ 

2. จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตและทักษะวชิาชพีในรายวิชาคณิตศาสตร 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3. ติดตามผลการจัดกิจกรรมการพฒันาทกัษะชวีิตและ

ทักษะวิชาชีพแกผูเรียน 

-  รายงานผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

1. ความสามารถใน

การจัดสภาพ 

แวดลอมดาน

กายภาพ 

1. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ปลอดภัย  

สะอาด  สะดวก เอื้อตอการจดัการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     
 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  แบบสอบถาม

ความคิดเหน็ของผูที่มีสวนเกีย่วของ 

2. สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนให

เปนแหลงเรียนรู  ที่เอื้อตอการเรียนรูคณิตศาสตร  

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3. ติดตาม ประเมินผลการจดัสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอกหองเรียนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ใหเอื้อ

ตอการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  รายงานผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

2. ความสามารถใน

การจัดสภาพ 

แวดลอมทาง

จิตวิทยา 

1. ครูผูสอนมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เอื้ออาทร  เปน

มิตร อดทน และแสดงความเขาใจในผูเรียน  

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 - 2 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 - 4 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 5 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับรายการประเมินขอ 6.  มีเทคนิค

การจัดการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู  ใชเสริมแรงทางบวก  

กระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น

และทํางานที่ไดรับผิดชอบ 

- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  คลปิเสียง 

2. ครูผูสอนตรงตอเวลา มอบหมายงานทีแ่สดงใหผูเรียน

เห็นถึงประโยชนและความสําคัญ  ตรวจงานทีม่อบ 

หมายอยางสม่ําเสมอ 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

 

3. จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันอยางเปนมติร เชน 

กิจกรรมกลุม เปนตน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

 

4. จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับครูผูสอน เชน เปดโอกาสใหผูเรียน

ซักถาม เปนตน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

 

5.  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับกฎระเบียบของโรงเรียนและ

กฎระเบียบทีต่กลงรวมกัน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 

1. ความสามารถในการ

สื่อสารดวยการ

แสดงออกอยาง

เหมาะสมเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู 

1. ใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับ แตละกิจกรรมการเรียน

การสอนและจดุประสงคการเรียนรู 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 4 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  สอบถาม  

สังเกต 

2. ใชการสื่อสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีการสะทอนกลับ

ถึงความรู ความเขาใจ เพื่อทราบถงึความกาวหนาของ

ผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

 

3. ใชการสื่อสารเพื่อแสดงใหผูเรียนไดรับรูถึงสภาพที่

เปนจริงและผลการประเมนิตนเองของผูเรียน เพื่อให

ผูเรียนเกิดการพัฒนา 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

 

4. ใชการสื่อสารดวยการพูด  อาน  เขียน  ความหมาย

และสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดถูกตอง เหมาะสม 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 

2. ความสามารถในการ

ใชสื่อโสตทัศนปูกรณ  

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ เปน

เครื่องมือสื่อสารเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู 

1. ใชสื่อ โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดการเรียนรู 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  สอบถาม  

สังเกต 

2. สงเสริมใหผูเรียนใชสื่อ โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบการเรยีนรู 

-  ผลงานผูเรียน 

3. ติดตาม ประเมินผล การใชสื่อ โสตทัศนปูกรณ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุง พฒันา 

-  รายงานผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ 

1. ความสามารถใน

การแกปญหา

การจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่

เกิดเฉพาะหนา

ไดอยาง

เหมาะสม 

1. แกปญหาคณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดตรง

ประเด็น 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 4 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 8 คน คดิเปน  

รอยละ 88.89 

- ไมเหน็ดวย  จํานวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 11.11 

      
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  แบบบันทกึ

กิจกรรมระหวางสอน 

2. แกปญหาคณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดทันตอ

สถานการณ 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมสีวนรวมในการแกปญหา

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนา 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

4. สรุปความคิดรวบยอดจากปญหาคณติศาสตรที่เกิด

เฉพาะหนารวมกับผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

5.  รายงานผลการแกปญหาคณิตศาสตร   - วิจัยชัน้เรียน /แบบ

รายงานผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ 

2. ความสามารถใน

การแกปญหา

การจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร  ใน

ระยะยาวไดอยาง

เหมาะสม 

1. สํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร

เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

- วิจัยชัน้เรียน / 

บันทกึหลงัสอน 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 4 - 5 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 8 คน คดิเปน  

รอยละ 88.89 

- ไมเหน็ดวย  จํานวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 11.11 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับเกณฑการใหคะแนน  เพราะ

รายการประเมนิมีลักษณะเปนลําดับ

ขั้น  ตองทาํรายการกอน รายการหลัง

จึงจะเกิดได  ปรับเปน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิรายการที่ 1  

2 คะแนน คือ ดําเนนิรายการที่ 1, 2 

และ 3  

3 คะแนน คือ ดําเนนิรายการที่ 1, 2 , 3 

, 4 และ 5 

 

2. กําหนดวิธกีาร แนวทาง การแกปญหาคณิตศาสตรที่

เหมาะสม 

- วิจัยชัน้เรียน / 

บันทกึหลงัสอน 

3. ดําเนินการแกปญหาคณติศาสตรตามวิธีการ 

แนวทางทีว่างแผนไว 

- วิจัยชัน้เรียน / 

บันทกึหลงัสอน 

4. ติดตาม ประเมิน ผลลัพธและผลกระทบจากการ

แกปญหาคณติศาสตรตามระยะเวลาที่กาํหนด 

- วิจัยชัน้เรียน / 

บันทกึหลงัสอน 

 

 

 

 

396 



397 

 

 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

1. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อ

ตอบสนองความ

แตกตางของ

ผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

1. สํารวจ จาํแนกผูเรียน เพื่อจัดกิจกรรมคณิตศาสตร  ที่

เหมาะสมกับผูเรียนแตละบคุคล หรือกลุมผูเรียน 

-  รายงานผล 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 4 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 8 คน คดิเปน  

รอยละ 88.89 

- ไมเหน็ดวย  จํานวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 11.11 

      
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  แบบบันทกึ

กิจกรรมระหวางสอน 

2. ใชเทคนิคการสอนคณิตศาสตร  ที่สอดคลองกับ

ความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุมผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3. มอบหมายงานคณิตศาสตร  ที่สอดคลองกับความ

แตกตางของผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุมผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

4. ใชวิธกีารวดัผล ประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร ที่

สอดคลองกับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล หรือ

กลุมผูเรียน 

-  บันทึกผลหลังสอน / 

รายงานผลการจัดการ

เรียนรู 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

2. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมที่

สงเสริม พัฒนา

ผูเรียน ใหไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรู

คณิตศาสตรได

ตามศักยภาพ 

1. จัดกิจกรรมที่สงเสริม พฒันา ผูเรียนในกลุมออนให

เกิดการเรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 - 3 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 4 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 8 คน คดิเปน  

รอยละ 88.89 

- ไมเหน็ดวย  จํานวน 1 คน คิดเปน 

รอยละ 11.11 

      
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  แบบบันทกึ

กิจกรรมระหวางสอน 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริม  พฒันา  ผูเรียนในกลุมกลาง 

ใหเกิดการเรียนรูที่รวดเร็วและมีความคงทนมากขึน้ 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

3. จัดกิจกรรมที่สงเสริม สนบัสนุน  ผูเรียนในกลุมเกง  

ใหเกิดการเรียนรูที่เปนเลิศ 

-  VDO  clip/  

clip เสียง 

4. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมของแตละกลุม เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

-  บันทึกผลหลังสอน / 

รายงานผลการจัดการ

เรียนรู 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

1. ความสามารถใน

การผลิตสื่อ 

นวัตกรรม  ให

สอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียน 

และความตอง 

การของผูเรียน 

1.  วิเคราะหเนื้อหา บทเรียนคณิตศาสตร  สภาพผูเรียน 

สังคม และบรบิทของสถานศึกษา ในการผลิตสื่อ 

นวัตกรรมคณติศาสตร 

-  รายงานผล 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน  

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน 

เพิ่มเติม เชน ภาพถาย  ผลงาน  

ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ผลิตสื่อ นวตักรรมคณิตศาสตร  ที่สอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียน สภาพผูเรียน สังคม  และบริบทของ

สถานศกึษา 

- ชิ้นงาน 

3. มีแผนการใชสื่อ นวัตกรรมคณิตศาสตร ที่กาํหนดไว

ตามความเหมาะสมแตละบทเรียน และผูเรียน 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการให
คะแนน 

การพจิารณา 

2. ความสามารถใน

การประเมนิและ

ปรับปรุงสื่อ  

นวัตกรรม ให

สอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียน

และตอบสนอง

ความตองการ

ของผูเรียน 

1. ประเมินผล ความพงึพอใจของผูเรียนทีม่ี

ตอสื่อ นวัตกรรม ทีน่ํามาใชในการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

-  รายงานผล 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 

รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 

รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 

รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน รอยละ 100     
ขอเสนอแนะ  
ปรับรายการประเมินดังนี้  1. ประเมนิความพึง

พอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อ นวัตกรรม ทีน่าํมาใช

ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.  หาประสทิธิภาพของสื่อ นวัตกรรม ทีน่าํมาใช

ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

3. รายงานผลการใชสื่อ นวตักรรมคณิตศาสตร 

4. นําผลการประเมิน มาปรบัปรุงสื่อ นวัตกรรม

คณิตศาสตร ใหสอดคลองกบัเนื้อหาบทเรียน

และตอบสนองความตองการของผูเรียน 

- ปรับเกณฑการใหคะแนน  0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1,2 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1,2 และ 3  

3 คะแนน คือ ดําเนนิการรายการที่ 1, 2 ,3และ 4 

- ปรับหลักฐานประกอบการประเมิน เพิม่เติม 

เชน ภาพถาย  ผลงาน  ทะเบียนบนัทกึสื่อ 

2. นําผลการประเมิน มาปรบัปรุงสื่อ 

นวัตกรรมคณติศาสตร ใหสอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียนและตอบ สนองความ

ตองการของผูเรียน 

-  ชิ้นงาน 

3. รายงานผลการใชสื่อ นวตักรรม

คณิตศาสตร 

-  รายงานผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

1. ความสามารถใน

การสราง

เครื่องมือวัดผล

และประเมินผล 

 

1. วางแผน วเิคราะห กําหนดรูปแบบการสรางเครื่องมือ

วัดผลและประเมินผล  

-  แผนการสราง

เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 - 3

รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 4 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. สรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามแผนการที่

วางไว 

-  เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

3. ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมิน 

ผล 

-  รายงานผลคุณภาพ

เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

4.  คัดเลือกเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ที่เหมาะสม

กับวัตถุประสงค  ของการวัดผลและประเมนิผล  

-  เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

2. ความสามารถใน

การวัดผลและ

ประเมินผล เพือ่

วินิจฉัยระดับการ

เรียนรูของผูเรียน 

1. ดําเนินการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ทั้งกอนเรียน  

ระหวางเรียนและหลังเรียน 

-  ขอมูลคะแนน 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ใชวิธีการวดัผลและประเมินผลผูเรียน ที่หลากหลาย -  แผนการจัดการ

เรียนรู 

3. บันทึกผลการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู -  แบบบันทึกผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

3. ความสามารถใน

การวิเคราะห  

การแปลผล การ

รายงานผล และ

การนาํเสนอแนว

ทางการพัฒนา

ผูเรียน 

1. วิเคราะหผลขอมูลจากการวัดผลและการประเมินผล  -  ผลการวิเคราะห 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. แปลผล และจัดทํารายงานผล โดยมีการเปรียบเทียบ

พัฒนาการของผูเรียน 

-  รายงานผล 

3. เสนอแนวทางการพัฒนาเปนรายบุคคล  เพื่อให

ผูเรียนไดพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

-  สรุปรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 402 

 



403 

 

 

 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

1. ความสามารถใน

การสรางความ 

สัมพันธที่ดกีับ

ผูปกครอง 

1. สํารวจความตองการ หรือเปดโอกาสใหผูปกครองเขา

มามีสวนรวมกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  แบบสํารวจ 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ใชการติดตอ สื่อสาร รูปแบบตาง ๆ เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี ระหวางครูกับผูปกครอง 

- รายงานผล 

3. ติดตาม ประเมินผล การสรางความสัมพันธกับ

ผูปกครองเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

- รายงานผล 

2. ความสามารถใน

การสรางความ 

สัมพันธที่ดกีับ

โรงเรียน 

1. ประสานงานกับบุคลากร หนวยงานภายในโรงเรยีน 

เพื่อสนับสนนุการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร 

- รายงานผล 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. สงเสริม สนบัสนุน ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทาง

คณิตศาสตรกับทางโรงเรียน 

- รายงานผล 

3. ติดตาม ประเมินผล การสรางความสัมพันธที่ดีกับ

โรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมทาง

คณิตศาสตร 

- รายงานผล 

 

 

 

 

403 



404 

 

 

 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

3. ความสามารถใน

การสรางความ 

สัมพันธที่ดกีับ

สังคมภายนอก 

1. แสวงหาขอมูล เกีย่วกับกจิกรรมทางคณิตศาสตรจาก

สังคมภายนอก 

- รายงานผล 0 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ 

ดําเนนิการได 3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่แสดงความรู  

ความสามารถทางคณิตศาสตร กับสังคมภายนอก 

- รายงานผล 

3. ติดตาม ประเมินผล การเขารวมกิจกรรมทาง

คณิตศาสตรกับสังคมภายนอกเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนา 

- รายงานผล 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐาน
ประกอบ 

เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

1. ความรูทีเ่กี่ยว 

ของกับจํานวน

และการ

ดําเนนิการ 

1. เขาใจถงึความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช

จํานวนในชีวติจริง 

-  แบบทดสอบ แบบทดสอบแบบอัตนัยให

ตอบพรอมกับอธิบายเหตุผล 
  การพิจารณาคะแนน 
-   ตอบถกูและใหเหตุผล

ถูกตองตรงตามหลักการ  

แนวคิด และทฤษฎี  ได  2  

คะแนน 

-  ตอบถูกแตไมไดใหเหตุผล  

หรือใหเหตุผลไมถูกตอง

บางสวน  ได  1  

คะแนน 

-  ตอบไมถูกและใหเหตุผลไม

ถูกตอง  ได  0  คะแนน 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน 

คิดเปน รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- 

2. เขาใจถงึผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการของจํานวนและ

ความสัมพันธระหวาง การดาํเนนิการตาง ๆ  และใชการ

ดําเนนิการในการแกปญหา  ใชการประมาณคาในการคํานวณ

และแกปญหา 

-  แบบทดสอบ 

3. เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช -  แบบทดสอบ 

2.  ความรูทีเ่กี่ยว 

ของกับการวัด 

1. เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่

ตองการวัด 

-  แบบทดสอบ 

2. แกปญหาเกี่ยวกับการวัด -  แบบทดสอบ 

3. ความรูทีเ่กี่ยว 

ของกับเรขาคณิต 

1. อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ -  แบบทดสอบ 

2. ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 

(spatial reasoning)  และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต 

(geometric model) ในการแกปญหา 

-  แบบทดสอบ 

4. ความรูทีเ่กี่ยว 

ของกับพีชคณติ 

1. เขาใจและวเิคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ  และ

ฟงกชัน 

-  แบบทดสอบ 

2. ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  

(mathematical   model)    อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปล

ความหมายและนําไปใช แกปญหา 

-  แบบทดสอบ 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานความรูในเนื้อหาคณติศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

5. ความรูทีเ่กี่ยว 

ของกับการ

วิเคราะหขอมลู

และความนาจะ

เปน 

1. เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล -  แบบทดสอบ แบบทดสอบแบบอัตนัยให

ตอบพรอมกับอธิบาย

เหตุผล 
  การพิจารณาคะแนน 
-   ตอบถกูและใหเหตุผล

ถูกตองตรงตามหลักการ  

แนวคิด และทฤษฎี  ได  2  

คะแนน 

-  ตอบถูกแตไมไดให

เหตุผล  หรือใหเหตุผลไม

ถูกตองบางสวน  ได  1  

คะแนน 

-  ตอบไมถูกและใหเหตุผล

ไมถูกตอง  ได  0  คะแนน 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิ

เปน รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- 

2. ใชวิธกีารทางสถิติและความนาจะเปนในการ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 

-  แบบทดสอบ 

3. ใชความรูเกีย่วกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการ

ตัดสินใจและแกปญหา 

-  แบบทดสอบ 

6. ความรูทีเ่กี่ยว 

ของกับทกัษะ

และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร   

- มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การ

สื่อสาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร และการ

นําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

-  แบบทดสอบ 
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สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู  
 ตัวบงชี้ในการ

ประเมิน 
รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

1. ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

1. วางแผนปฏิบัติงานในแตละหนาที่งานที่

รับผิดชอบ 

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

2 – 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

4 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

3. ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถปุระสงค และ 

เปาหมายที่กาํหนด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

4. ประเมนิผลการปฏิบัติงานของตนเองตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

2. ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1. ผลการปฏิบัติงานมีความถูกตอง  ครบถวน  

สมบูรณ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

1 - 2 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

3 - 4 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

5 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. วิเคราะหผล ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

3. วางแผน พฒันา ยกระดับ ผลการปฏิบตัิ 

งานอยางตอเนื่อง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

4. นาํผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรบั 

ปรุง พฒันาการทํางานใหดยีิ่งขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

5. นาํนวัตกรรมมาใชเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการบริการที่ดี 

1. ความสามารถใน

การสรางระบบ

การใหบริการ 

1. สํารวจความตองการของผูรับบริการ รายงาน/บันทึกการศึกษา

ความตองการ 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

        0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. จัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของ

ขอมูลความจาํเปนและความตองการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

3. ประเมนิผลสําเร็จของระบบการใหบริการที่

สรางขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

2. ความตั้งใจและ 

ความเต็มใจใน

การใหบริการ 

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใหบริการกบั

ผูรับบริการทุกคนอยางเสมอภาคกัน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. มีความรวดเร็ว ไมบายเบีย่งหรือปดภาระ  

และเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนด ตกลงกันไว

ตามระบบการใหบริการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

3. ประเมนิผลความพึงพอใจในการใหบริการ รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการบริการที่ดี 

3. ความสามารถใน

การพัฒนา และ

ปรับปรุงการให 

บริการ อยาง

ตอเนื่อง 

1. นาํขอมูลจากการเก็บรวบรวมมาศึกษาผล

การใหบริการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

        0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. นาํผลการประเมินการใหบริการมาปรับปรุง  

พัฒนาการใหบริการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

3. นาํนวัตกรรมเขามาปรับปรุง  พัฒนาการ

ใหบริการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ 

1. ความสามารถใน

การติดตามความ

เคลื่อนไหว ทาง

วิชาการ และ

วิชาชพี 

1. ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และ

วิชาชพีอยางสม่ําเสมอ โดยการใชเทคโนโลยี

เปนเครื่องมือชวย 

การสังเกต/สอบถาม 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

        0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ศึกษาหาความรูดวยการเขารวมประชมุ  

อบรม สัมมนา ตามหนวยงาน หรือสื่อ

เทคโนโลยีตางๆ 

สอบถาม/บันทึกการเขา

รวมประชุม  อบรม สัมมนา 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัเพื่อนรวมงาน การสังเกต/สอบถาม 

2. ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง

ในดาน

คอมพิวเตอร 

1. ใชคอมพวิเตอรในการคนควา  หาความรู

เพิ่มเติม 

พฤติกรรมการใช

คอมพิวเตอร  (การสังเกต/

สอบถาม) 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได  

       0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ใชคอมพวิเตอรในการติดตอสื่อสาร พฤติกรรมการใช

คอมพิวเตอร  (การสังเกต/

สอบถาม) 

3. ใชคอมพวิเตอรในการปฏิบัติงานสอน หรือ

งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

พฤติกรรมการใช

คอมพิวเตอร  (การสังเกต/

สอบถาม) 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ 

3. ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง

ในดานภาษาตาง 

ประเทศ 

1. ศึกษาหาความรู พัฒนาตนเองดาน

ภาษาตางประเทศ ดวยการเขารวม อบรม 

สัมมนาตามหนวยงาน หรือสื่อเทคโนโลยตีาง ๆ 

การสังเกต/สอบถาม/บันทึก

การเขารวมประชุม  อบรม 

สัมมนา 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

        0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ใชภาษาตางประเทศในการหาความรู

เพิ่มเติม 

การสังเกต/สอบถาม 

3. ใชภาษาตางประเทศในระดับที่เหมาะสม

สื่อสารในการเรียน การสอน 

การสังเกต/สอบถาม 

4. 

 

 

 

 

 

ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง

ในดานผลงาน

ทางวิชาการ 

 

 

1. วางแผนการจัดทําผลงานทางวิชาการอยาง

เปนลําดับขั้นตอน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. ดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการ

ตามลําดับขั้นตอนที่วางแผนไว 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

3. ประเมนิผลความกาวหนาของผลงานทีเ่สร็จ

สมบูรณตามแผน  

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 

4. เผยแพรผลงานทางวิชาการตอสาธารณะ รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิน้งาน 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 

1. ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

รวมกัน 

1. มีสวนรวมในการวางแผนรวมกัน การสังเกต/สอบถาม 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

        0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 - 2 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 – 4 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       5 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน  ทะเบยีนบนัทกึสื่อ 

2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท  

หนาที่ของตน 

การสังเกต/สอบถาม 

3. ปฏิบัติตนเปนผูนาํ และผูตามไดเหมาะสม กับ

บทบาท หนาที ่

การสังเกต/สอบถาม 

4. มีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุปญหา เพื่อ

พัฒนา และปรับปรุงงาน 

การสังเกต/สอบถาม 

5. มีสวนรวมในการแกไขปญหา  และวางมาตรการ

การแกไขปญหา 

การสังเกต/สอบถาม 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 

2. การมีมนุษย

สัมพันธในการ

ทํางานรวมกัน 

1. ใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน การสังเกต/สอบถาม 0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

        0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 

       3 รายการ 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ปรับหลักฐานประกอบการ

ประเมิน เพิม่เติม เชน ภาพถาย  

ผลงาน   

2. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ทีเ่หมาะสมและ

เปนประโยชน 

การสังเกต/สอบถาม 

3. ยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลง ซึง่เปนมติรวมกัน

ระหวางผูรวมงาน เพื่อผลประโยชนของสวนรวม 

การสังเกต/สอบถาม 
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สมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกบัจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 ตัวบงชี้ในการ

ประเมิน 
รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจในการศกึษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

1. การสรางความ 

รูสึกเปนมิตร เปน

ที่พึง่พาและ

ไววางใจไดของ

ศิษย 

1.ใหความเปนกนัเองกับศิษย - ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือศิษย

ไดอยางเหมาะสม 

- ประเมินตนเอง 

3. รวมทํากิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความ

เหมาะสม 

- ประเมินตนเอง 

4. สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษยดวยความเปน

มิตร 

- ประเมินตนเอง 

2. การตอบสนองตอ

ขอเสนอและการ

กระทาํของศิษย

ในทางสรางสรรค

ตามสภาพ

ปญหาและ

ศักยภาพของ

ศิษย 

1. สนใจคาํถามและคําตอบของศิษยทกุคน - ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. เปดโอกาสใหศิษยไดแสดงออกตาม

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

- ประเมินตนเอง 

3. ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย - ประเมินตนเอง 

4. รับการนัดหมายของศิษยเกี่ยวกับการเรยีน - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจในการศกึษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

3. การเสนอและ

แนะแนวทาง  

การพัฒนาของ

ศิษยตามความ

ถนัด ความสนใจ 

และศักยภาพ

ของศิษย 

1. มอบหมายงานตามความถนัด ความสนใจและ

ศักยภาพของศิษย 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพความแตก 

ตางของศิษย  

- ประเมินตนเอง 

3. แนะแนวทางทีถู่กที่ควรใหแกศิษย - ประเมินตนเอง 

4. ปรึกษาหารือกับครู ผูปกครอง เพื่อนนักเรียน เพื่อ

หาสาเหตุและวิธีแกปญหาของศิษย 

- ประเมินตนเอง 

4. 

 

การแสดงผลงาน

ที่ภูมิใจของศษิย

ทั้งในและนอก

สถานศกึษา 

 

1. ตรวจผลงานของศิษยอยางสม่าํเสมอ - ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยในหองเรยีน - ประเมินตนเอง 

3. ประกาศหรอืเผยแพรผลงานของศิษยทีป่ระสบ

ความสาํเร็จตอสาธารณะทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

- ประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

416 



417 

 

 

 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสยัที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบรสิุทธิใ์จ   

1. การอบรม สั่ง

สอน ฝกฝนและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศิษย

อยางมุงมัน่และ

ตั้งใจ 

1. สอนเต็มเวลา ไมเบียดบงัเวลาของศิษยเพื่อไปหา 

ผลประโยชนสวนตน 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. เอาใจใส อบรม สั่งสอนศิษยจนเกิดทกัษะในการ

ปฏิบัติงาน 

- ประเมินตนเอง 

3. อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศษิยตามความจาํเปนและ

เหมาะสม 

- ประเมินตนเอง 

4. ไมละทิ้งชัน้เรียนหรือขาดการสอน - ประเมินตนเอง 

2. การอบรม สั่ง

สอน ฝกฝนและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศิษย

อยางเตม็

ศักยภาพ 

1. เลือกใชวิธกีารทีห่ลากหลายในการสอนให

เหมาะสมกับศักยภาพของศิษย 

- ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. สอนเต็มกําลังความสามารถ - ประเมินตนเอง 

3. เปดโอกาสใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเตม็

ความสามารถ 

- ประเมินตนเอง 

4. กาํหนดเปาหมายทีท่าทาย มีพัฒนาการ - ประเมินตนเอง 

5. ประเมนิผล และปรับปรุงกระบวนการเรยีนการ

สอน เพื่อใหไดผลลัพธของการพัฒนาที่เปนรูปธรรม 

- ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสยัที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบรสิุทธิใ์จ   

3. การอบรม สั่ง

สอน ฝกฝนและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศิษย

ดวยความบริสุทธิ์

ใจ 

1. สั่งสอนศิษยโดยไมบิดเบอืนหรือปดบัง อําพราง - ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. อบรมสั่งสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมกัทีช่ัง - ประเมินตนเอง 

3. มอบหมายงานดวยความยุติธรรม - ประเมินตนเอง 

4. ตรวจผลงานดวยความยตุิธรรม - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

1. การตระหนักวา

พฤติกรรมการ

แสดงออกของครู

มีผลตอการ

พัฒนาพฤติกรรม

ของศิษยอยูเสมอ 

1. ระมัดระวงัในการพูดของตนเองอยูเสมอ - ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ระมัดระวงัในการกระทาํของตนเองอยูเสมอ - ประเมินตนเอง 

3. ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนา

ศิษย 

- ประเมินตนเอง 

2. การพูดจาสุภาพ

และสรางสรรค

โดยคํานงึถงึผลที่

จะเกิดขึ้นกบั

ศิษยและสังคม 

1. ไมพูดคําหยาบ  - ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ไมพูดจากาวราว    - ประเมินตนเอง 

3. ไมพูดนินทาวารายผูอื่น - ประเมินตนเอง 

4. ไมพูดจาสอเสียดผูอื่น   - ประเมินตนเอง 

5. พูดชมเชยใหกําลงัใจศิษยดวยความจรงิใจ   - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

3. การกระทําตน

เปนแบบอยางที่ดี 

สอดคลองกับคํา

สอนของตน และ

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งาม 

1. แตงกายสะอาด สุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. แสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ     - ประเมินตนเอง 

3. ตรงตอเวลา    - ประเมินตนเอง 

4. รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอม     - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสงัคมของศิษย   

1. การละเวนการ

กระทาํทีท่ําให

ศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืน

ตอจิตใจ 

สติปญญา 

อารมณและ

สังคมของศิษย 

1. ไมนาํพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของศิษยมา

ประจาน 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ไมพูดจาหรอืกระทําการใด ๆ ที่เปนการซ้ําเติม

ปญหาหรือขอบกพรองของศษิย 

- ประเมินตนเอง 

3. ไมนาํความเครียดมาระบายตอศิษย ไมวาจะดวย

คําพูด หรือสีหนา ทาทาง 

- ประเมินตนเอง 

4. ไมลงโทษศษิยเกนิกวาเหตุอันควร - ประเมินตนเอง 

2. การละเวนการ

กระทาํที่เปน

อันตรายตอ

สุขภาพและราง 

กายของศษิย 

1. ไมทาํรายรางกายศิษย - ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ไมจัดหรือปลอยปละละเลยใหสภาพแวดลอมเปน

อันตรายตอศิษย 

- ประเมินตนเอง 

3. ไมใชศิษยทาํงานเกินกําลงัความสามารถ - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสงัคมของศิษย   

3. การละเวนการ

กระทาํที่สกัดกั้น

พัฒนาการทาง

สติปญญา 

อารมณ จิตใจ 

และสังคมของ

ศิษย 

1. ไมตัดสินคาํตอบถูกผิดโดยยึดคําตอบของครู    - ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ไมดุดาซ้ําเติมศิษยที่เรียนชา - ประเมินตนเอง 

3. ไมขัดขวางโอกาสใหศษิยไดแสดงออกในทาง

สรางสรรค 

- ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที ่และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ   

1. การไมรับหรือ

แสวงหาอามิส

สินจางหรือผล 

ประโยชนอันมิ

ควรจากศิษย 

1. ไมรับ หรือแสวงหาอามิสสินจาง หรือผลประโยชน

อันมิควรจากศิษย 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ไมตัดสินผลงาน หรือผลการเรียนของศิษย โดยมี

สิ่งแลกเปลี่ยน  

- ประเมินตนเอง 

3. ไมบังคับ หรือสรางเงื่อนไขใหศิษยมาเรียนพิเศษ

เพื่อหารายได 

- ประเมินตนเอง 

2. การไมใชศิษย

เปนเครื่องมือหา

ประโยชนใหกบั

ตนโดยมิชอบ 

1. ไมนาํผลงานของศิษยไปแสวงหากาํไรสวนตน - ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ไมใชแรงงานศิษยเพื่อประโยชนสวนตน - ประเมินตนเอง 

3. ไมใช หรือจางวานศิษยไปทําในสิ่งที่ไมถกูตอง - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

1. การใสใจศึกษา

คนควา  ริเริ่ม

สรางสรรค  

ความรูใหมที่

เกี่ยวกับวิชาชพี

อยูเสมอ 

1. หาความรูจากเอกสาร ตํารา และสื่อตาง ๆ อยู

เสมอ 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. จัดทาํและเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ ตาม

โอกาส 

- ประเมินตนเอง 

3. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือฟงการ

บรรยาย หรืออภิปรายทางวชิาการ 

- ประเมินตนเอง 

2. การมีความรอบรู  

ทันตอการเปลีย่น 

แปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การ

อาชีพ และ

เทคโนโลย ี

1. นาํเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียน

การสอน 

- ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ติดตามขาวสาร เหตกุารณ ดานการเมอืง  

เศรษฐกิจ สังคม อยูเสมอ 

- ประเมินตนเอง 

3. วางแผนพฒันาตนเองและพัฒนางานใหทนัตอ

การเปลี่ยนแปลง 

- ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

3. การแสดงออก

ทางรางกาย 

กริยา วาจา 

อยางสงางาม 

เหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

1. ปฏิบัติตนใหมีบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ - ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง - ประเมินตนเอง 

3. แตงกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ - ประเมินตนเอง 

4. มีความกระตือรือรน ไวตอความรูสึกของสังคม - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการใหความรกัและศรัทธาในวชิาชีพคร ูและเปนสมาชิกทีด่ีขององคกรวิชาชพีคร ู  

1. ความเชื่อมัน่ ชื่น

ชม ภูมิใจใน

ความเปนครูและ

องคกรวิชาชีพครู 

วามีความสาํคัญ

และจําเปนตอ

สังคม 

1. ชื่นชมในเกยีรติ หรือรางวลัที่ไดรับ และรักษาไว

อยางเสมอตนเสมอปลาย 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ยกยองชมเชยเพื่อนครูทีป่ระสบผลสําเร็จเกี่ยวกับ

วิชาชพีครู 

- ประเมินตนเอง 

3. เผยแพรผลสําเร็จเกี่ยวกับวิชาชพีครูของตนเอง

และเพื่อนคร ู

- ประเมินตนเอง 

2. การเปนสมาชกิ

องคกรวิชาชีพครู

และสนับสนนุ

หรือเขารวม หรือ

เปนผูนาํใน

กิจกรรมพัฒนา

วิชาชพีครู 

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกาํหนดขององคกรวิชาชพี

ครู 

- ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. รวมกิจกรรมที่องคกรวิชาชีพครูจัดขึ้นอยูเสมอ - ประเมินตนเอง 

3. เปนกรรมการหรือคณะทาํงานขององคกรวิชาชพี

ครู 

- ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและชุมชนในทางสรางสรรค   

1. การใหความ

รวมมือ  ให

คําปรึกษา  

แนะนาํ  แกเพือ่น

ครูตามโอกาส

และความ

เหมาะสม 

1. ใหคําปรึกษา  แนะนําแนวทางที่ดีดานการพัฒนา

วิชาชพี แกเพือ่นครูตามความสามารถ 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ใหคําปรึกษา  แนะนําดานการผลิตผลงานทาง

วิชาการ แกเพือ่นครูตามความสามารถ 

- ประเมินตนเอง 

3. ใหคําปรึกษา  แนะนํา แกเพื่อนครูในดานชีวิต

สวนตัวตามความจาํเปนและโอกาสที่เหมาะสม 

- ประเมินตนเอง 

2. การใหความ

ชวยเหลือดานทุน

ทรัพย  สิ่งของ 

แกเพื่อนครูตาม

โอกาสและความ

เหมาะสม 

1. รวมงานในวาระสําคัญของเพื่อนครู ตามโอกาส

และความเหมาะสม 

- ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ชวยเหลือดานทุนทรัพยตามกาํลังเมื่อเพื่อนครู

เดือดรอน 

- ประเมินตนเอง 

3. สนับสนนุ หรือเขารวมกองทนุเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

- ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการใหความชวยเหลอืเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชพีและชุมชนในทางสรางสรรค   

3. การเขารวม

กิจกรรมของ

ชุมชน  รวมทัง้ให

คําปรึกษา  

แนะนาํแนวทางที่

เหมาะสม เพือ่

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนใน

ชุมชน 

1. ใหคําปรึกษา  แนะนําแนวทางที่เหมาะสมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดูแล รักษา

สภาพแวดลอมของชุมชน 

- ประเมินตนเอง 

3. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน - ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนรุักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

1. การรวบรวม

ขอมูลและเลือก 

สรร ภูมิปญญา

วัฒนธรรมของ

ทองถิน่ที่เหมาะ 

สม มาประยุกต

ในการจัด

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

1. นาํภูมิปญญา วฒันธรรมทองถิ่นที่เหมาะสม มา

ประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. เชิญผูรูในทองถิ่น มามีสวนรวมในการจดัการเรียน

การสอน 

- ประเมินตนเอง 

3. นาํศิษยไปศึกษา ในแหลงวทิยาการของทองถิน่ - ประเมินตนเอง 

2. การเปนผูนาํ หรือ

สนับสนนุในการ

ดําเนนิงาน เพือ่

อนุรักษและ

พัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิน่

และวัฒนธรรม 

1. ดําเนินการ หรือสนับสนุนการฝกการละเลนของ

ทองถิน่ที่เหมาะสมใหแกศิษย 

- ประเมินตนเอง -  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. ดําเนินการ หรือสนับสนุนการจัดตั้งชมรม เพื่อ

สงเสริมศิลปวฒันธรรมทองถิ่น 

- ประเมินตนเอง 

3. ดําเนินการ หรือสนับสนุนการจัดสถานที่ในการจัด

แสดงภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมในสถาน 

ศึกษา 

- ประเมินตนเอง 
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 ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ เกณฑการใหคะแนน การพจิารณา 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนรุักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

3. การสนับสนุน  

สงเสริม  เผยแพร  

และเขารวม

กิจกรรมทาง

ประเพณี

วัฒนธรรมของ

ทองถิน่ที่เหมาะ 

สม อยางสม่าํ 

เสมอ 

1. สนับสนนุ  สงเสริม กจิกรรมทางประเพณี 

วัฒนธรรมที่เหมาะสม ของทองถิน่อยางสม่ําเสมอ 

- ประเมินตนเอง ประเมินตามการกระทาํ

ของตนเอง  ในแตละ

รายการประเมนิ 

5 หมายถงึ  มากที่สุด   

4 หมายถงึ  มาก   

3 หมายถงึ  ปานกลาง   

2 หมายถงึ  นอย   

1 หมายถงึ  นอยที่สุด 

-  เห็นดวย  จาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 100     

 
ขอเสนอแนะ   
- ควรจะประเมินใหครบทุกสวน

ไมใชประเมินตนเองเทานัน้ 

2. เผยแพร  อนุรักษ กิจกรรมทางประเพณี 

วัฒนธรรมที่เหมาะสม ของทองถิน่อยางสม่ําเสมอ 

- ประเมินตนเอง 

3. เขารวมงาน หรือสนับสนนุประเพณทีี่เหมาะสม

ของทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 

- ประเมินตนเอง 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน เปน

การวัดความรู  ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน   
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แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับรายการประเมินของตัวบงชี้สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะที่

จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  ของครคูณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
วัตถุประสงคของการประเมิน  

เพื่อนาํไปใชสรางแบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน เปนการวัด

ความรู  ความสามารถของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ในการนําแนวคิดและหลักการทาง

คณิตศาสตรไปใชในการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผดิของ

นักเรียนในเนือ้หา  สาระคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตัวบงชี้ / รายการประเมนิ จํานวน
ขอสอบ

(ขอ) 

ขอที่ คาเฉลี่ย
คะแนนจาก
การพจิารณา 

ผลการ
พิจารณา 

1. ความรูที่เกี่ยวของกับจาํนวนและการ
ดําเนินการ 

13  

1.1 เขาใจถงึความหลากหลายของการแสดง
จํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 

2 1 

2 

0.80 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนนิการ
ของจํานวนและความสมัพนัธระหวาง 

การดําเนินการตาง ๆ  และใชการ

ดําเนนิการในการแกปญหา   

5 3 

4 

5 

6 

7 

1.00 

1.00 

0.80 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

1.3 ใชการประมาณคาในการคํานวณและ
แกปญหา 

2 8 

9 

0.60 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

1.4 เขาใจระบบจาํนวนและนําสมบัติ
เกี่ยวกับจํานวนไปใช 

4 10 

11 

12 

13 

1.00 

0.80 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

2. ความรูที่เกี่ยวของกับการวัด 4  

    2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการวัด และ

คาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 

1 14 1.00 

 

สอดคลอง 

 

    2.2 แกปญหาเกี่ยวกับการวัด 3 15 

16 

17 

0.80 

0.60 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 
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ตัวบงชี้ / รายการประเมนิ จํานวน
ขอสอบ

(ขอ) 

ขอที่ คาเฉลี่ย
คะแนนจาก
การพจิารณา 

ผลการ
พิจารณา 

3.  ความรูที่เกี่ยวของกับเรขาคณิต 6  

    3.1 อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติ

และสามมิต ิ

4 18 

19 

20 

21 

0.80 

1.00 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

   3.2 ใชการนกึภาพ (visualization) ใชเหตุผล

เกี่ยวกับปริภูม ิ(spatial  reasoning)  และใช

แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) 

ในการแกปญหา 

2 22 

23 

0.80 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

4.  ความรูที่เกี่ยวของกับพีชคณิต 3  

    4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  

ความสัมพันธและฟงกชัน 

1 24 1.00 สอดคลอง 

   4.2 ใชนพิจน สมการ อสมการ กราฟ  และตัว

แบบเชิงคณิตศาสตร   (mathematical   model) 

อ่ืน ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปล 

ความหมายและนําไปใชแกปญหา 

2 25 

26 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

5.  ความรูที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูล
และความนาจะเปน 

4  

     5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการ

วิเคราะหขอมลู 

2 27 

28 

0.80 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

    5.2 ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับ

ความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผล 

1 29 0.80 สอดคลอง 

    5.3 ใชความรูเกี่ยวกับสถติิและความนาจะ

เปนชวยในการตัดสินใจ และแกปญหา 

1 30 1.00 สอดคลอง 
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ตาราง  แสดงคาความยากและคาอํานาจจาํแนก 

ขอที่ คาความยากงาย ความหมาย คาอํานาจจาํแนก ความหมาย 

1 0.75 คอนขางงาย 0.50 จําแนกไดสูง 

2 0.72 คอนขางงาย 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

3 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

4 0.56 ยากงายพอเหมาะ 0.50 จําแนกไดสูง 

5 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

6 0.78 คอนขางงาย 0.44 จําแนกไดสูง 

7 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

8 0.72 คอนขางงาย 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

9 0.88 งายมาก 0.25 จําแนกไดบาง 

10 0.69 คอนขางงาย 0.63 จําแนกไดสูง 

11 0.78 คอนขางงาย 0.44 จําแนกไดสูง 

12 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

13 0.88 งายมาก 0.25 จําแนกไดบาง 

14 0.56 ยากงายพอเหมาะ 0.63 จําแนกไดสูง 

15 0.75 คอนขางงาย 0.50 จําแนกไดสูง 

16 0.75 คอนขางงาย 0.50 จําแนกไดสูง 

17 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

18 0.81 งายมาก 0.38 จําแนกไดปานกลาง 

19 0.81 งายมาก 0.38 จําแนกไดปานกลาง 

20 0.75 คอนขางงาย 0.50 จําแนกไดสูง 

21 0.69 คอนขางงาย 0.38 จําแนกไดปานกลาง 

22 0.72 คอนขางงาย 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

23 0.84 งายมาก 0.20 จําแนกไดบาง 

24 0.75 คอนขางงาย 0.50 จําแนกไดสูง 

25 0.91 งายมาก 0.20 จําแนกไดบาง 
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ขอที่ คาความยากงาย ความหมาย คาอํานาจจาํแนก ความหมาย 

26 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

27 0.84 งายมาก 0.31 จําแนกไดปานกลาง 

28 0.91 งายมาก 0.20 จําแนกไดบาง 

29 0.75 คอนขางงาย 0.50 จําแนกไดสูง 

30 0.88 งายมาก 0.25 จําแนกไดบาง 

 
สรุปผลการวเิคราะหขอสอบแบบอัตนัย 

1. จํานวนขอสอบ   30  ขอ 

2. จํานวนผูตอบ   30  คน 

3. ความแปรปรวนรายขอ  13.18 

4. ความแปรปรวนทัง้ฉบับ  77.58 

5. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.81 

6. คะแนนเฉลีย่ทั้งกลุม   48.47 

7. ความเชื่อมัน่ของขอสอบทั้งฉบับ 0.86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบทดสอบวัดความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน เปนการวัดความรู  ความสามารถ

ของครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
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แบบประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..นามสกุล………………………..………… 

ตําแหนง..............................................................โรงเรยีน.................................................................... 
 

แบบทดสอบ  การประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน 
สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะยอยที่ 10  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

วัตถุประสงค  เพื่อวัดความรู  ความสามารถในการนําแนวคิดและหลกัการทางคณิตศาสตรไปใชในการ

วิเคราะหคําตอบของนักเรียนที่เกิดจากความบกพรองหรือความเขาใจผิดของนักเรียนใน

เนื้อหา  สาระคณิตศาสตร   

คําชี้แจง  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยขอใหทานตอบพรอมกับอธิบายเหตุผล  ประกอบไปดวย  30  ขอ    

คะแนนเต็ม  60  คะแนน 
การใหคะแนน 

-   ตอบถกูและใหเหตุผลถูกตองตรงตามหลักการ  แนวคิด และทฤษฎี   ได  2  คะแนน 

-  ตอบถูกแตไมไดใหเหตุผล  หรือใหเหตุผลไมถูกตองบางสวน   ได  1  คะแนน 

-  ตอบไมถูกและใหเหตุผลไมถูกตอง     ได  0  คะแนน 

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

ขอที่  1.   ในการสอบปลายภาคของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เร่ืองจํานวนและการดําเนนิการ  โดยมี

ตัวเลือกดังตอไปนี้ 

a. 18  เปนเลขคู  และ  17  เปนเลขคี่ 

b. จํานวน  42  เปนจํานวนสองหลกั 

c. นําเลข  15  บวกกับเลข  21  ไดเลข 36 

d. 35  เปนตวัเลขสองหลัก 

ทานคิดวาตวัเลือกขอใดกลาวไดถูกตอง และขอใดที่กลาวไมถูกตอง  อธิบายเหตุผลประกอบความคิด

ของทานในตวัเลือกทุกขอ 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ขอที่ 2 จากสถานการณในชีวิตประจําวันเรื่องอัตราสวนของทัง้ 2 ขอ ตอไปนี ้

1. ภราดรแขงขันเทนนิสชนะ  3 ตอ 2  เซต  ซึง่หมายความวา  ในการแขงขันเทนนิส  5  คร้ัง  ภราดรชนะ  

3  เซต  และแพ  2  เซต  ดังนั้น  ถาภราดรแขงขัน  10  เซต  แสดงวาภราดรจะชนะ  6  เซต  และแพ  4  

เซต 

2. ถาววั  3  ตวั  กินหญากองหนึ่งหมดในเวลา  10  วนั  ดังนั้น  วัว  9  ตัว  จะกินหญากองนีห้มดในเวลา  

30  วนั  (ความสามารถในการกินของวัวเทากนัทุกคํา) 

จากสถานการณทั้ง  2  สถานการณนี้ถูกตองหรือไมถูกตอง  ทานมีความคิดเห็นอยางไร ใหอธิบาย

เหตุผลประกอบความคิดของทานวาเพราะอะไร 

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

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

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

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

ขอที่  3.  นักเรียนคนหนึง่ไดทําแบบฝกหัดมาสงครู  2  ขอ  ดังนี ้

โจทยขอ a ใหนกัเรียนคาํนวณการหาผลรวมของ 
20

11
1

4

1
2

5

1
4 +⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−+   

  
20

11
1

4

1
2

5

1
4 +⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−+   =  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

20

11
1

4

1
2

5

1
4  

     =  
20

31

4

7

5

21
+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−+  

     =  
20

313584 +−
     =  

20

80
  =  4 

โจทยขอ b  ใหนกัเรียนคาํนวณการหาผลรวมของ 
20

11
2

4

1
3

5

1
2 ++   

  
20

11
2

4

1
3

5

1
2 ++    =  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

20

11
2

4

1
3

5

1
2  

   =  
20

51

4

13

5

11
++   =  

20

516544 ++
 =  

20
160   =  8 

ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับคําตอบของนกัเรียนคนนีท้ั้ง 2 ขอ ถกูตองหรือไมถูกตอง  ถาขอใดไม

ถูกตองมีขอบกพรองอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดของทาน 

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ขอที่  4.   เมือ่ทานกาํหนดโจทยใหนกัเรยีนหาคําตอบของการหารเศษสวนดวยเศษสวน  มีนกัเรียน 2  คน  

แสดงวิธีการหารเศษสวนดวยเศษสวน  ดังนี ้

ด.ญ. แดง  แสดงคําตอบวา  
3

4

515

312

5

3

15

12
=

÷
÷

=÷  

ด.ช. ดํา แสดงคําตอบวา  
3

4

3

5

15

12

5

3

15

12
=×=÷  

  

ทานคิดวาการหาคําตอบของนกัเรียนทัง้ 2 คนนี ้ถกูตองหรือไมถูกตองอยางไร  ใหอธิบายเหตุผล

ประกอบความคิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่  5. จากโจทยของการทดสอบนานาชาติเกี่ยวกับการดําเนนิการของจํานวนจริง  มีนกัเรียนคนหนึ่งได

แสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยดังตอไปนี ้

โจทยขอ a  ผลลัพธ   (-8) + 24 – 3 ×  10 ÷  6  มีคาเทากับขอใด 

(-8) + 24 – 3 ×  10 ÷  6   =  (-8) + 16 – 3 ×  10 ÷  6   

                                       =  8 – 3 ×  10 ÷  6 

                                       =  
6

105×
 

                                       =  
3

25
   =  

3

1
8  

โจทยขอ b  ผลลัพธ   (-5) + 3 – 25 ÷  8 ×  5  มีคาเทากับขอใด 

   (-5) + 3 – 25 ÷  8 ×  5   =  (-5) + 3 – 25 ÷  8 ×  5   

                                       =  – 5 + 3 – 
8

32
×  5   

                                       =  – 5 + 3 – 4 ×  5   

                                       =  – 2 – 4 ×  5   

                                       =  – 6 ×  5  =  – 30   
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ทานคิดวาคําตอบของนักเรยีนทั้ง 2 ขอนีถู้กตองหรือไมถูกตอง  ถาขอใดไมถูกตองคําตอบที่ถกูตองคือ

อะไร  และนกัเรียนคนนีท้ําผดิพลาดที่ใด  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็ของทาน 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
 
ขอที่ 6.  จากโจทยที่ใหนักเรียน  แสดงวิธกีารแยกตัวประกอบของ  32  และ  12  

 นักเรียนคนทีห่นึง่แสดงวธิีการแยกตัวประกอบดังตอไปนี ้    

32  =  2 ×  2 ×  2 ×  2 ×  2 

12  =  2 ×  2 ×  3 

นักเรียนคนทีส่องแสดงวิธกีารแยกตัวประกอบดังตอไปนี ้       

32  =  4 ×  4 ×  2 

12  =  4 ×  3 

ทานคิดวาการหาคําตอบของนกัเรียนทัง้ 2 คนนี ้ถกูตองหรือไมถูกตองอยางไร  ใหอธิบายเหตุผล

ประกอบความคิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 7 คุณครูในโรงเรียนแหงหนึง่ไดกําหนดโจทยเร่ืองเลขยกกําลังและใหนกัเรียนชวยกนัตอบคําถามวาขอใด

ถูกตองและขอใดไมถูกตอง  พรอมกับใหนกัเรียนแสดงเหตุผลประกอบคําตอบดวย 

a. x0  =  1   b.  ( 8 – 5)0 = 1 

c.  ( 25 – 32 + 4 )0 = 1    d.   { 10 + (2 – 15) + 3 }0 = 1 
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ทานคิดวานักเรียนควรมีแนวทางในการตอบอยางไรกับโจทยทั้ง 4  ขอนี้  ใหอธิบายเหตุผลประกอบ

ความคิดเหน็ของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 8.  ถานกัเรียนตอบโจทยของการประมาณคาของ  
4
3

3
1
+   วามีคาเทากบั  1.5   ทานคิดวาการหา

คําตอบของการประมาณคาของนกัเรียนถูกตองหรือไมถูกตองอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็

ของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอ 9  จากโจทย 4   มีคาเทากบัขอใดถูกตองที่สุด 

 a.  2  b.  -2  c.  2±   d.  4±  

ถานกัเรียน  ตอบขอ  c.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคําตอบของนกัเรียน  ใหอธบิายเหตุผล

ประกอบความคิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ขอที่ 10.  คุณครูแอนดรู สอนนกัเรียนในชั้นเรียนเรื่องกฎการหารลงตัว  ไดบอกนักเรียนวา “จํานวนที่เลขโดด

สองตัวสุดทาย (หลกัสิบและหลักหนวย) หารดวย 4 ลงตัวแลว  จํานวนนัน้จะหารดวย 4 ลงตัว”  มีนักเรียนคน

หนึง่ในหองเรยีนถามวา  “ทาํไมถึงเปนกฎการหารลงตัวของ 4”  คุณครูแอนดรูจึงถามนักเรียนคนอื่น ๆ ใน

หองเรียนวามใีครสามารถใหเหตุผลที่เปนไปไดและสามารถเสนอขอคิดเห็นนี้ไดบาง  เหตุผลใดตอไปนี้อธิบาย

ไดดีที่สุด 

   a.  4 เปนจํานวนคู และจาํนวนคี่เปนจาํนวนที่ไมสามารถ หารไดลงตัวดวยจาํนวนคี่ 

   b.  จาํนวน  100  หารดวย  4  ไดลงตัว  (และ  1,000, 10,000 เปนตน) 

   c.  จํานวนคูทุกตัว  4  หารไดลงตัว  เชน  24  และ 28  ยกเวน  26 

   d.  กฎขอนีจ้ะถูกตองก็ตอเมื่อ  ผลรวมของเลขโดดสองตัวสุดทายเปนจํานวนคู  

 

ถานกัเรียน  ตอบขอ  b.  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคําตอบของนกัเรียน ใหอธิบายเหตผุลประกอบ

ความคิดเหน็ของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่  11.  จากโจทยที่ครูใหนักเรียนมานาํเสนอหนาชั้นใหเพื่อนรวมชัน้เรียนไดฟงในเรื่องของเลขยกกําลัง  มี

นักเรียน  2  คน  ไดแสดงดังตอไปนี้ 

นักเรียนคนที่  1  พยายามพสูิจนวา 

           1a0 =   เมื่อ  a ≠  0  โดยอางวา    
a

a
aa 110 == −   เมื่อ  a ≠  0   

 และ    1
a

a
=          ดังนั้น   1a0 =   เมื่อ  a ≠  0   

นักเรียนคนที่ 2  ใหบทนยิามมาเลยวา  1a0 =   เมื่อ  a ≠  0  และไมไดมีการพสูิจน 
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ทานคิดวาการอธิบายของนกัเรียนทั้ง 2 คนนี ้ถูกตองหรอืไมถูกตองอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบ

ความคิดเหน็ของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 12.   จากคํากลาวที่วา   1.  อัตราสวน  2 : 3  มากกวา  อัตราสวน  1: 2 

               2.  คูอันดับ  (3, 4)  มากกวา  คูอันดับ  (1, 2)   

 

จากคํากลาวทัง้ 2 ขอนีถู้กตองหรือไม  ทานมีความคิดเห็นอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความ

คิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
 
ขอที่ 13 
 จากโจทยทีก่าํหนดให  a  และ  b เปนจํานวนนับ   

 ค.ร.น.  ของ  a  และ  b  =  
b และ a ของ ห.ร.ม.

ba×  

นักเรียนจงึมีวธิีการหาคําตอบไดดังนี้ 

a.    ห.ร.ม.  ของ  16  และ  24  คือ  8 

ค.ร.น.  ของ  16  และ  24  คือ  48   

ซึ่งหามาจาก  ค.ร.น  ของ 16 และ 24 ซึ่ง 48 = 
8

2416×
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b. ห.ร.ม.  ของ  24 , 36  และ  60  คือ  12 

ค.ร.น.  ของ  24 , 36  และ  60  คือ 360 

ซึ่งหามาจาก  ค.ร.น.  ของ 24,36 และ 60 ซึ่ง 360 = 
12

603624 ××  

จากการตอบของนักเรียน ขอสรุปใดถูกตอง 

ก. ขอ  a  ถูกตอง                              ข.  ขอ  b  ถูกตอง 

 ค.   ถกูตองทัง้ขอ  a และ  b                 ง.  ตอบผิดทั้งขอ a  และ  b 

ใหอธิบายเหตผุลประกอบความคิดของทาน 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
 
ขอที่ 14.  จากโจทยในเรื่องการวัด 

คํากลาวตอไปนี้  ขอใดกลาวไมถูกตอง 

 a.  กวาง  10  เมตร  ยาว  15  เมตร  และสูง  2  เมตร 

 b.  ที่ดินแปลงหนึง่มีดานยาวยาวกวาดานกวาง  20  เมตร 

 c.  กระจกบานหนึ่ง  มีดานยาว  40  เซนติเมตร  ดานกวาง  80  เซนติเมตร 

 d.  ตูใบหนึ่งมคีวามกวาง  ความยาวและความสงู  เปน  80 ซม.  120  ซม.  และ  60  ซม.  ตามลําดับ 

ทานคิดวานักเรียนควรตอบขอใดเพราะเหตุใดใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็ของทาน 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ขอที่ 15.  จากโจทย  “รูปส่ีเหลี่ยมมมุฉากมีขนาดกวาง  5  หนวย  ยาว  8  หนวย  ถาเพิ่มความยาวของแตละ

ดานเปน  3  เทาของความยาวเดิม  จงหาวา  รูปส่ีเหลีย่มมุมฉากนี้จะมีพื้นที่เพิ่มข้ึนเปนกี่เทาของพื้นที่เดิม” 

 a.  3  b.  6  c.  9  d.  27 

ถานกัเรียน  ตอบขอ  a.  ทานคิดวานักเรียนตอบถูกตองหรือไม  ถานักเรียนตอบไมถกูตองเพราะอะไร

และคําตอบทีถู่กตองคืออะไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็ของทาน  

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 16.  ที่ดินผืนหนึง่เปนรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  มีความกวาง  6  วา  ความยาว  10  วา  ถาขยายความยาว

ของดานยาวอกี  4  วา  พืน้ที่ของที่ดินแปลงนี้เพิ่มข้ึนอกีกี่เทาของพื้นที่เดิม 

 a)  0.14  b)  0.4  c)  1.4  d)  14 

ถานกัเรียน  ตอบขอ  c)  ทานคิดวานักเรียนตอบถูกตองหรือไม  ถานักเรียนตอบไมถกูตองเพราะอะไร

และคําตอบทีถู่กตองคืออะไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็ของทาน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ขอที่ 17.  ครูไดสอนนักเรียนในเรื่องการหาพืน้ทีโ่ดยสรุปไดวา 

พื้นที่ส่ีเหลี่ยมผืนผา =  กวาง ×  ยาว 

พื้นที่ส่ีเหลี่ยมรูปวาว =  
2

1
 ×  ผลคูณของเสนทแยงมุม 

พื้นที่ส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน =  ความยาวของฐาน ×  ความสูง 

เมื่อนักเรยีนไปทําแบบฝกหดัสงครูไดใชสูตรพื้นที่ส่ีเหลีย่มรูปวาวสูตรเดียว  ในการหาพื้นที่ของ

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  และพืน้ที่ส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน 

ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับการหาคําตอบของนักเรยีน  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเห็นของ

ทาน 

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

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

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

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

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

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

ขอ 18  คุณครูไดมอบหมายงานใหนักเรียนกาํหนดความยาวของดานของรูปสามเหลี่ยมทั้ง  3  ดาน  มาสงครู

เพื่อนาํมาวาดรูปสามเหลีย่มกันในหองเรียน  

นักเรียนคนหนึ่งไดกําหนดความยาวของดานรูปสามเหลี่ยมมาสงครู  2  ขอ  ดังตอไปนี ้

ขอ  a  ความยาวของดานของรูปสามเหลี่ยมเปน  1, 2  และ3 

ขอ  b  ความยาวของดานของรูปสามเหลีย่มเปน  3, 4  และ5 

 

ทานคิดวาคําตอบของนักเรยีนทั้ง 2  ขอนี ้ สามารถนําความยาวของดานมาวาดเปนรูปสามเหลีย่มได

หรือไม   ใหอธบิายเหตุผลประกอบความคิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ขอ 19. จากรูป 
↔
EF   ตัดกับ  

↔
AB   และ  

↔
CD  จะไดวามุม  1  แยงกบัมุม  2  และ  มุม  3  แยงกบัมุม  4 ขอใด

สรุปไดถูกตอง 

    

 

 

 

 

 

 

a. มุม  1  เทากับ  มุม  2 

b. มุม  3  เทากับ  มุม  4 

c. มุม  1  เทากับ  มุม  4 

d. ไมมีขอใดถูกตอง 
ทานคิดวานักเรียนตองตอบขอใดจึงจะไดคําตอบถูกตองเพราะเหตุใดใหอธิบายเหตผุลประกอบ

ความคิดของทาน 

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

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

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

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

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

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

ขอ 20     จากรูป 

กําหนดให CD // EF    ขอสรุปใดไมถูกตอง 

a. FB̂CDĈA =   
b. BĈDEB̂C =  
c. °=+ 180FB̂CDĈA   
d. °=+ 180FB̂CBĈD   
ทานคิดวานักเรียนตองตอบขอใดจึงจะไดคําตอบถูกตองเพราะเหตุใดใหอธิบายเหตผุลประกอบความ

คิดเห็นของทาน 

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

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

B A 

E 

C 
D 

F 

2    3 

4    1 

C B 

D F 

A 

E 
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.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

ขอ 21.  นักเรยีนคนหนึ่งไดสรุปความคิดรวบยอดเรื่องจดุ  มาสงครูดังนี ้

 “จุด”   หมายถึง ส่ิงที่ไมมีความกวางและความยาว เพือ่ชวยใหเขาใจตรงกันจงึตั้งชือ่จุดโดยใช

ตัวอักษรภาษาไทย หรือตัวอักษรภาษาองักฤษตัวพมิพใหญ เชน ก   ข   หรือ A ดังภาพ 

• ก อานวา จุด ก  

• ข อานวา จุด ข  

• A อานวา จุด A  

ทานคิดวาการสรุปความคิดรวบยอดของนกัเรียนถูกตองหรือไมถูกตอง  เพราะเหตุใดใหอธิบายเหตผุล

ประกอบความคิดเห็นของเห็นทาน 

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

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

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

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

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

ขอ 22.  รูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดใหตอไปนี้ขอใดเปนรูปคลี่ของกลองเปดฝาใบนี้  และมีรูปอ่ืนอีก

หรือไมในการคลี่ของกลองเปดฝานี ้

   

  

   ขอ a 

    

  

   ขอ b 

 

   

 

ขอ c 
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ถานกัเรียนตอบวาเปนรูปคลี่ของกลองเปดฝาทัง้  3  ขอ  ทานคิดเหน็วาอยางไร  และยังมีรูปอ่ืนอกี

หรือไม  ใหอธบิายเหตุผลประกอบความคิดของทานวาสามารถคลี่ไดทัง้หมดกี่รูปที่มลัีกษณะไมซ้ํากัน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอ 23.   จากการที่ครูสอนนักเรียนในเรื่องสมบัติของการเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมแลว  ทาย

ชั่วโมงนกัเรียนไดสรุปสมบัติของการเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมขอหนึ่งวา 

“รูปสามเหลีย่มสองรูปที่มีดานยาวเทากนัสองคูและมุมมีขนาดเทากัน  จะไดวา  รูปสามเหลี่ยมสองรูป

นี้มีความสัมพนัธแบบ  ดาน – มุม – ดาน เขียนแทนดวย  ด.ม.ด.” 

ถานกัเรียนสรุปดังขอความขางตน  ทานคิดวาเปนการสรุปสมบัติของการเทากันทกุประการของรูป

สามเหลี่ยม  ที่ถูกตองหรือไม  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็ของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอ 24  ครูกําหนดโจทยในเร่ืองแบบรูปและความสมัพนัธ  มา 1  ขอใหนกัเรียนพิจารณาหาความสัมพันธของ

ตัวเลข  และชวยกนัหาคําตอบวาจาํนวนตอไปจะเปนจาํนวนใด   

2     2     6    30     210  .... 

คุณครูคิดวานักเรียนจะตอบเทาไร  เพราะเหตุใดใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดของทาน 

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

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

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

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

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

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

ขอที่  25.  นกัเรียนคนหนึ่งทําแบบฝกหัดเรื่องการคูณหารเอกนามและพหนุาม สงครูจํานวน  2  ขอ  ดังนี้   

ขอ a.  
x2

x2x3 2 +
  มีคาเทากบัเทาไร           ตอบ  2x3   

 ขอ b.  2)3x( +   มีคาเทากบัเทาไร    ตอบ  9x 2 +   

จากการตอบของนักเรียนทั้ง  2  ขอนี ้ ทานคิดวานกัเรียนตอบถูกตองหรือไม  ถาไมถกูตองนกัเรียนมี

ความเขาใจคลาดเคลื่อนอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเห็นของทาน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่  26.  ครูกําหนดโจทยการแกสมการเชิงเสน 2  ตัวแปร ใหนักเรียนหาคําตอบ  ดังตอไปนี้ 

ขอ a  3x + y =  5  และ  6x + 2y =  8  นักเรียนตอบวา  x เปน 1 และ y เปน 2 

ขอ b  2x + y =  4  และ  4x + 2y =  8  นักเรียนตอบวา  x เปน 1 และ y เปน 2 

   

จากการตอบของนักเรียนทั้ง  2  ขอนี ้ ทานคิดวานกัเรียนตอบถูกตองหรือไม  ถาไมถกูตองคําตอบที่

ถูกตองเปนอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 27  ครูใหนกัเรียนกําหนดสถานการณที่เปนการทดลองสุมมา  2  สถานการณ  นกัเรียนคนหนึ่งจึงได

กําหนดมาสงครูดังตอไปนี้ 

สถานการณที ่1  วันนี้เปนวนัพระเดชาจึงตัดสินใจไปทําบุญที่วัดโพธิ์และทําการเสีย่งเซียมซีเพื่อทาํนายดวง

ชะตา  โดยในกระบอกเสี่ยงเซียมซีมีแทงไมเขียนหมายเลข 1 – 30   

สถานการณที ่2  แมมีเงนิอยู 1,500  บาท  ตองการจายเงินใหลูก 5 คน  เพื่อเปนคาใชจายรายสัปดาหโดยแบง

เงินใหลูกทุกคนไดเงินเทากนั     

จากสถานการณทั้ง  2  สถานการณนี้ถูกตองหรือไมถูกตองอยางไร  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความ

คิดเห็นของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 28  คาเฉลี่ยเลขคณิต  คะแนนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียน  8  คน เปน  30  คะแนน  แตพบวาอาน

คะแนนผิดไป  1  คน  คือ 20  คะแนน  แตอานเปน  15 คะแนน  คาเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกตองเปนเทาไร 

a.  27.625  คะแนน          b.  28.625  คะแนน  

      c.  29.625  คะแนน          d.  30.625  คะแนน 

ถานกัเรียนคนหนึง่ตอบขอ  b  ทานคิดวาถูกตองหรือไม  ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดเหน็ของ

ทาน

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

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

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

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

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

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

ขอที่ 29   ชายและหญิงเลนเกมโยนลูกเตาโดยกาํหนดกติกาไว 3  แบบ  ดังนี ้

 แบบที่ 1  ใหชายโยนลูกเตา 2 ลูก 1 คร้ัง  ถาลูกเตาออกแตมเหมือนกนัทัง้ 2 ลูก  แลวหญงิจะจายเงนิ

ใหชาย 12  บาท  แตถาลูกเตาออกแตมไมเหมือนกนัทัง้ 2  ลูก  ชายตองจายเงนิใหหญิง 6 บาท 

 แบบที่ 2  ใหชายโยนลูกเตา 2 ลูก 1 คร้ัง  ถาไดผลบวกของแตมลูกเตาทั้ง 2 ลูก  นอยกวา 7  แลวหญิง

จะจายเงนิใหชาย  24 บาท  แตถาไดผลบวกของแตมลูกเตาทัง้ 2 ลูก  ไมนอยกวา 7  ชายตองจายเงินใหหญิง 

12 บาท 

 แบบที่ 3  ใหชายโยนลูกเตา 2 ลูก 1 คร้ัง  ถาไดผลบวกของแตมลูกเตาทั้ง 2 ลูก  เปนจํานวนคู  แลว

หญิงจะจายเงนิใหชาย  27 บาท  แตถาไดแตมลูกเตาทัง้ 2 ลูก  ไมเปนจํานวนคู  ชายตองจายเงนิใหหญิง 9 

บาท 

ทานคิดวานักเรียนชายควรเลือกกติกาแบบใด ใหอธิบายเหตุผลประกอบความคิดของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอที่  30  จากโจทยหางสรรพสินคาแหงหนึง่เปดโอกาสใหลูกคาเลือกซ้ือสินคาไดเขารวมเลนเกม  โดยมี

รูปแบบของเกมอยู  4  แบบ  ลูกคาคนหนึ่งที่เขารวมเลนเกม  จะเลือกเลนเกมใด   

a. เกมที ่ 1  โยนเหรียญ 1 เหรียญ  4  คร้ัง  ถาเหรียญขึน้หนาหวัอยางนอย  2  คร้ัง  จะไดรับเงิน

รางวัล  50,000  บาท 

b. เกมที ่2  โยนลูกเตา 3 ลูกพรอมกัน  1  คร้ัง  ถาไดผลรวมของแตมลูกเตาทัง้ 3 ลูก  นอยกวา 6 จะ

ไดรับเงินรางวลั 50,000  บาท 

c. เกมที ่3  สุมหยิบลูกบอล 1 ลูก  ในโหลทบึ  ซ่ึงบรรจุบอลสีแดง  55 ลูก  สีฟา  25  ลูก  และสีสม  

20  ลูก  ถาสุมหยิบไดลูกบอลสีฟา  จะไดเงินรางวัล  50,000  บาท 
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d. เกมที ่4  สุมเปดแผนปาย 1 ใบ  จากแผนปาย  25  ใบ โดยมีแผนปายที่มีของรางวัลอยู  5  ใบ  ถา

สุมเปดไดแผนปายที่มีของรางวัลอยู  จะไดรับเงินรางวัล  50,000  บาท 

ใหอธิบายเหตผุลประกอบความคิดของทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ญ 
คูมือการใชชดุการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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คําช้ีแจง 
 
 คูมือการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการนําชุดการ

ประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไปใชประเมินสมรรถนะครูผูสอนที่

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ภายใตหัวขอการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ประกอบดวย วัตถุประสงคของการใชคูมือ  
สวนประกอบของคูมือ  แบงออกเปน  ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตอนที่ 2 การสรุปผลและการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และตอนที่ 3  ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และแบบรายงาน 

ขอขอบคุณคณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา

ขอคิดเห็น เอื้ออํานวยความสะดวก  และใหความรวมมือในการสรางชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ขอบคุณคณะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่เปน

กลุมตัวอยาง  ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการการประเมินสมรรถนะทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือ 

และใหขอมูลอันเปนประโยชนในการปรับปรุงชุดการประเมินใหสมบูรณ ชัดเจน และครอบคลุม จนสําเร็จ

ลุลวงดวยดี ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ฉบับนี้ จะเปนประโยชนและไดสารสนเทศที่สําคัญยิ่งตอการนําไปใชเพื่อพัฒนา

สมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และนําไปสูการพัฒนาผูเรียน และการศึกษาของชาติ

ใหบรรลุเปาหมายทุกประการ 

 

 

สกาวรัตน  จรุงนนัทกาล 
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คูมือการใชชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร   
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในระดับสถานศึกษา 

  

ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในระดับสถานศึกษา ฉบับนี้ 

เปนการประเมินสมรรถนะครูผูสอนคณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

ภายใตหัวขอการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอนนั้นครูผูสอนจะเปนผูทําการประเมินตนเอง และมี

ผูที่เกี่ยวของรวมประเมินครูผูสอน โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังตอไปนี้ 
 

วัตถุประสงคของการใชคูมือ  
 1. เพื่อเปนแนวทางในการนาํชุดการประเมินไปใชประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ในระดับสถานศึกษา 

2. เพื่อเปนแนวทางในการสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมิน 
 

สวนประกอบของคูมือ 
คูมือฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน 
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ตอนที ่2 การสรุปผลและการวิเคราะหผลการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

ตอนที่ 3  ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และแบบรายงาน 
 
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1. วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
1.1 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ใหปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อเปนขอมูลปอนกลับใหกับครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไดทราบ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนเอง  เพื่อนําไปพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
2.  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะครูครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 
แบบประเมินสมรรถนะครูฉบับนี้ ใชสําหรับประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

ของครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในระดับสถานศึกษา    ประกอบดวย   
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2.1 ผูประเมนิ ผูประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในระดับ

สถานศกึษาหมายถงึ ผูทาํหนาที่เปนผูนาํชุดการประเมนิไปใชในการประเมิน ประกอบดวย 

1. ครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : ประเมินตนเอง 

 2. เพื่อนครูผูสอนคณิตศาสตรในสถานศกึษาเดียวกนั : ประเมินครูผูสอน 

 3. หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร : ประเมนิครูผูสอน 

 4. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ผูบริหารสถานศกึษามอบหมาย : ประเมินครูผูสอน 

2.2 ผูรับการประเมิน หมายถงึ ครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2.3 คณะกรรมการประเมนิผล หมายถงึ คณะกรรมการที่ผูอํานวยการโรงเรียนแตงตั้งใหทํา

หนาที่ในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในระดับสถานศกึษา 

องคประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน เปนประธาน 

2. รองผูอํานวยโรงเรียนฝายตางๆ และ/หรือ หัวหนาฝายตางๆ  เปนกรรมการ 

3. หัวหนากลุมสาระวิชา  จาํนวน 5 – 7 คน เปนกรรมการ 

หนาทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการมีหนาที ่

1. ชี้แจงรายละเอียด ข้ันตอน และวิธีการประเมินสมรรถนะใหกับครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับทราบ 

2. รวบรวมผลการประเมนิจากผูประเมนิ 

3. วิเคราะหผลการประเมนิที่ไดจาก ผูประเมิน 

4. พิจารณาผลการประเมนิ และสรุปผลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ของครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ในภาพ รายบุคคล และภาพรวมของ

โรงเรียน 

5. สรุปแนวทางการพัฒนา 

6. นําผลไปชี้แจงใหครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตละคนไดรับทราบ 

 
3. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 ชุดการประเมินสมรรถนะครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนเครื่องมือที่ใชใน

การประเมินการปฏิบัติงานของครูผูสอนคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยเนื้อหาของชุดการ

ประเมินนี้มีจํานวน 2 ตอน ประกอบดวย  ตอนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ และตอนที่ 2 แบบวัด

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน มีจํานวน 3  สมรรถนะหลัก คือสมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการ

เรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู  และ

สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ซึ่งทั้ง 3 สมรรถนะประกอบดวย 27  สมรรถนะยอย  และ  

64  ตัวบงชี้   รายละเอียดของโครงสรางเครื่องมือวิจัยฉบับนี้แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย   จํานวน 
ตัวบงชี ้

สมรรถนะที่  1  
สมรรถนะที่จําเปน

ตอการจัดการเรียนรู

ในรายวิชา

คณิตศาสตร   

 

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

2.  ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

3.  ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

4.  ดานการมทีักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพ 

6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของ

ผูเรียน 

7.  ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม 

8.  ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

9.  ดานความสัมพันธที่ดกีับผูมีสวนรวมจดัการศึกษา 

10.  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน  (เปน

สมรรถนะระดบัสูงกวาระดับสถานศกึษา) 

2 

3 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

6 

 รวม 27 

สมรรถนะที่ 2  
สมรรถนะที่จําเปน

ในการปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายของ

ครู   

1.  ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

2.  ดานการบริการที่ด ี

3.  ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี 

4.  ดานการทาํงานรวมกนัอยางกัลยาณมติร 

 

2 

3 

4 

2 

 รวม 11 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย จํานวน 
ตัวบงชี ้

สมรรถนะที่  3  
สมรรถนะที่

เกี่ยวของกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู   

1.   การใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ 

สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

2.   การอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถกูตอง

ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ   

3.   การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา 

และจิตใจ   

4.   การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา 

4 

 

3 

 

3 

 

3 
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จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย   

5.   การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามสิสินจางจากศษิยในการปฏิบัติ

หนาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชน

ใหแกตนโดยมชิอบ   

6.   การพัฒนาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ให

ทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

7.   การรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ

ครู   

8.   การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค   

9.   การประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและพัฒนาภูมิ

ปญญาและวฒันธรรมไทย   

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

3 

3 

 รวม 26 

หมายเหต ุ การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในระดับสถานศกึษา

ไมตองประเมนิในสมรรถนะหลักที่ 1  และสมรรถนะยอยที่ 10 

 

4  รูปแบบของชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แบง

ออกเปน 3 ชนิด คือ 

1. แบบสังเกต  rubric score  3  ระดับ 

2. แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
 
 

ตอนที่ 2 การสรุปผลและการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

การสรุปผลการประเมินและการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  ในระดับสถานศึกษา 

เมื่อไดดําเนนิการประเมนิสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เรียบรอยแลว  

คณะกรรมการการประเมินรวบรวมชุดการประเมินจากผูประเมินทุกคนมาสรุปผลเปนรายบุคคล ภาพรวม

ระดับสถานศกึษา  โดยแบบประเมินจะม ี 3  ชุด  ดังนี ้

1.  ชุดที่  1  สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  

สมรรถนะยอยที่  1 – 9  
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การใหคะแนนการประเมนิสมรรถนะครู 
การใหคะแนนของแบบสังเกต  ของสมรรถนะที่ 1  สมรรถนะยอยที่  1 – 9  ใหคะแนน

แบบ  rubric  ระดับคะแนนอยูในชวง  0 – 3  คะแนน  เชน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 - 2รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 - 5 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 6 - 7 รายการ 

หรือ  

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการไดรายการที่ 1 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการไดรายการที่ 1 - 2 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการไดรายการที่ 1 – 3 
 

รายละเอียดคะแนนแตละชุดเปนดังนี ้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย   คะแนน

เต็ม 
แบบ

ประเมิน 
สมรรถนะที่  1  
สมรรถนะที่จําเปน

ตอการจัดการเรียนรู

ในรายวิชา

คณิตศาสตร   

 

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

2.  ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

3.  ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

4.  ดานการมทีักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่

แตกตางของผูเรียน 

7.  ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม 

8.  ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

9.  ดานความสัมพันธที่ดกีับผูมีสวนรวมจดัการศึกษา 

6 

9 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

9 

9 

ชุดที่ 1 

 รวม 63  
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วิธีการสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมิน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เก็บรวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะของแตละคน  กรอกคะแนนการประเมินของผูประเมินทั้งหมด  4  คน 

เกณฑในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ การนําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณไดใน

แตละสมรรถนะมาเปรียบเทยีบกับเกณฑในการแปลผลที่กําหนดไว ดงันี ้

คาคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2.50 – 3.00 สูง 

1.50 – 2.49 ปานกลาง 

ตั้งแต 1.49 ลงมา ต่ํา 

แบบสรุปคะแนนการประเมินตามสมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จาํเปนตอการจดัการ
เรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะยอยที่  1 – 9 
 

ตัวอยาง  การสรุปผลและการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะที่ 1   

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 

1. ความสามารถในการจัดทาํหลักสูตรคณติศาสตร 3 2 2 2 2.25 

2. ความสามารถในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 
3 3 3 3 3 

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนฐานนิยม / จํานวนตัวบงชี)้ 

(5.25/2) 
2.63 

ระดับคุณภาพ สูง 

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

1. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิด 
2 2 2 2 2 

2. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสราง

ความรูใหมได 

2 2 2 2 2 

3. ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่สงเสริมการ

พัฒนาชวีิตและทักษะวชิาชพีแกผูเรียน 
2 1 1 2 1.5 
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คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

(5.5/3) 
1.83 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 

 

2.  ชุดที่  2  สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏบิัติงานที่ไดรับมอบหมายของครู 

การใหคะแนนการประเมนิสมรรถนะครู 
การใหคะแนนของแบบสังเกต  ของ สมรรถนะที่  2  ใหคะแนนแบบ  rubric  ระดับ

คะแนนอยูในชวง  0 – 3  คะแนน  เชน 

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการได 1 - 2รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการได 3 - 5 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการได 6 - 7 รายการ 

หรือ  

0 คะแนน คือ ดําเนนิการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนนิการไดรายการที่ 1 

2 คะแนน คือ ดําเนนิการไดรายการที่ 1 - 2 

3 คะแนน คือ ดําเนนิการไดรายการที่ 1 – 3 
 
รายละเอียดคะแนนแตละชุดเปนดังนี ้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย คะแนน
เต็ม 

แบบ
ประเมิน 

สมรรถนะที่ 2  
สมรรถนะที่จําเปน

ในการปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายของ

ครู   

1.  ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

2.  ดานการบริการที่ด ี

3.  ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี 

4.  ดานการทาํงานรวมกนัอยางกัลยาณมติร 

 

6 

9 

12 

6 

 

ชุดที่ 2 

 รวม 33  

 
วิธีการสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมิน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เก็บรวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะของแตละคน  กรอกคะแนนการประเมินของผูประเมินทั้งหมด  4  คน 
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เกณฑในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ การนําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณไดใน

แตละสมรรถนะมาเปรียบเทยีบกับเกณฑในการแปลผลที่กําหนดไว ดงันี ้

คาคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2.50 – 3.00 สูง 

1.50 – 2.49 ปานกลาง 

ตั้งแต 1.49 ลงมา ต่ํา 

 
แบบสรุปคะแนนการประเมินตามสมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จาํเปนในการ

ปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายของคร ู 
  
ตัวอยาง  การสรุปผลและการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะที่ 2   

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

1. ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 2 2 2 2 2 

2. ผลการปฏิบัติงาน 2 1 2 2 1.75 

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

(3.75/2) 
1.88 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ดานการบริการที่ดี 

1. ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 2 2 2 2 2 

2. ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ   2 2 2 2 2 

3. ความสามารถในการพัฒนา  และปรับปรุงงาน

การใหบริการ อยางตอเนื่อง 
2 1 1 2 1.5 

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

(5.5/3) 
1.83 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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3.  ชุดที่  3  สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกีย่วของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

การใหคะแนนการประเมนิสมรรถนะครู 
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ   การใหคะแนนในแตละขอรายการจะมี

ระดับคุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 5 ระดับไดแก ปฏิบัตินอยที่สุด ปฏิบัตินอย ปฏิบัติปานกลาง 

ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากที่สุด โดยกําหนดคาคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาํดับ   
รายละเอียดคะแนนแตละชุดเปนดังนี ้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย คะแนน
เต็ม 

แบบ
ประเมิน 

สมรรถนะที่  3  
สมรรถนะที่
เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณ
วิชาชพีครู   

1.   การใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส

ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย

โดยเสมอหนา   

2.   การอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและ

นิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวย

ความบริสุทธิ์ใจ   

3.   การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ   

4.   การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศษิย   

5.   การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามสิสินจางจากศษิย

ในการปฏิบัตหินาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ 

อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมชิอบ   

6.   การพัฒนาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี ดานบุคลิกภาพ

และวิสัยทัศน ใหทนัตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ 

สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

7.   การรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูและเปนสมาชิกที่ดขีอง

องคกรวิชาชีพครู   

8.   การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค   

9.   การประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและ

พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

20 

 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

10 

 

 

15 

 

 

10 

 

15 

15 

ชุดที่ 3 

 รวม 120  
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วิธีการสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมิน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เก็บรวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะของแตละคน  กรอกคะแนนการประเมินของผูประเมินทั้งหมด  4  คน 

เกณฑในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ การนําคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณไดใน

แตละสมรรถนะมาเปรียบเทยีบกับเกณฑในการแปลผลที่กําหนดไว ดงันี ้

คาคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.00 – 5.00 สูง 

2.50 – 3.99 ปานกลาง 

ตั้งแต 2.49 ลงมา ต่ํา 

 
แบบสรุปคะแนนการประเมินตามสมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่เกีย่วของกับ

จรรยาบรรณวิชาชพีคร ู
 
ตัวอยาง  การสรุปผลและการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะที่ 3   

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

1. ความสามารถในการจัดทาํหลักสูตรคณติศาสตร 3 2 2 2 2.25 

2. ความสามารถในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 
3 3 3 3 3 

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

(5.25/2) 
2.63 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
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2. วธิีนําผลการประเมินสมรรถนะไปพฒันาเปนรายบุคคล คณะกรรมการตองสรุปผลการ

ประเมินที่เปนจุดเดน  และโอกาสในการพฒันา   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  เอกสารสรุปแนวทางการใหขอมูลปอนกลับและขอเสนอแนะในการพัฒนาเปน

รายบุคคลโดยมีรายละเอยีด คือ 

2.1 ผลการประเมินที่เปนจุดเดน 

2.2 ผลการประเมินที่เปนโอกาสในการพฒันา    

2.3 สมรรถนะที่จะตองพัฒนา 

2.4 สาเหตุที่ตองไดรับการพฒันา 

2.5 วิธกีารพฒันา 

2.6 วิธกีารติดตามผล 

 
3. ชวงเวลาและความถีท่ี่ใชในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน หมายถึงการกาํหนดชวงเวลาที่จะประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กําหนดการประเมินประมาณ  3 – 5  ป/ครั้ง เปนการนําผลการประเมนิไปพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร  

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ตอไป 

 

4. การนําเสนอสรุปผลการประเมินสมรรถนะคร ู
  การนําเสนอสรุปผลการประเมินใหนาํคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพในแตละสมรรถนะมากรอก

ลงในแบบสรปุผลการประเมินสมรรถนะของครูคณิตศาสตรในตอนทายของแบบประเมิน แลวจึงรายงาน

ผลการประเมนิใหผูบริหารหรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของนาํไปเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูตอไป  
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                      ตัวอยาง ผลการประเมินสมรรถนะครูคณติศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    ชื่อ .................................           ตําแหนง ......................     วทิยฐานะ   .....................  

    โรงเรยีน  .............................         สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ................................... 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรยีนรูในรายวชิาคณิตศาสตร   

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

2.  ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

3.  ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

4.  ดานการมทีักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่

แตกตางของผูเรียน 

7.  ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม 

8.  ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

9.  ดานความสัมพันธที่ดกีับผูมีสวนรวมจดัการศึกษา 

10.  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน 

2.63 

1.83 

2.50 

2.25 

1.45 

 

2.50 

 

1.45 

2.00 

2.50 

2.00 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

 

สูง 

 

ต่ํา 

ปานกลาง 

สูง 

ปานกลาง 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 1 2.11 ปานกลาง 
สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู  

1.  ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

2.  ดานการบริการที่ด ี

3.  ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี 

4.  ดานการทาํงานรวมกนัอยางกัลยาณมติร 

2.80 

2.00 

3.00 

3.00 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 2 2.70 สูง 
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สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชพีครู   

1.   การใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส

ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลงัใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย

โดยเสมอหนา   

2.   การอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและ

นิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวย

ความบริสุทธิ์ใจ   

3.   การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ   

4.   การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศษิย   

5.   การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามสิสินจางจากศษิย

ในการปฏิบัตหินาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใดๆ 

อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมชิอบ   

6.   การพัฒนาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี ดานบุคลิกภาพ

และวิสัยทัศน ใหทนัตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ 

สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

7.   การรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูและเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรวิชาชีพครู   

8.   การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค   

9.   การประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและ

พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

4.66 

 

 

4.85 

 

 

4.25 

 

4.50 

 

4.85 

 

 

3.80 

 

 

4.50 

 

3.50 

3.80 

 

สูง 

 

 

สูง 

 

 

สูง 

 

สูง 

 

สูง 

 

 

ปานกลาง 

 

 

สูง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 3 4.30 สูง 
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สรุปผลระดับสมรรถนะ  
ภาพรวมสมรรถนะที่ 1   ปานกลาง 

ระดับสมรรถนะยอยแบงเปน   

                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน....4.....สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน....4.....สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดบัตํ่า   จํานวน....2.....สมรรถนะ 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 2   สูง 

ระดับสมรรถนะยอยแบงเปน   

                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน....3.....สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน....1.....สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดบัตํ่า   จํานวน....0.....สมรรถนะ 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 3   สูง 

ระดับสมรรถนะยอยแบงเปน   

                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน....6.....สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน....3.....สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดบัตํ่า   จํานวน....0.....สมรรถนะ 

 
ตอนที่ 3  ชุดการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และแบบ

รายงาน 
ในการประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีชุดการประเมิน ทั้งหมด  4 

ชุด  แบบสรุปผลการประเมิน  4  ชุด  ดังนี้  ชุดที่  1  สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรู

รายวิชาคณิตศาสตร  สมรรถนะยอยที่  1 – 9   ชุดที่  2  สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ที่ไดรับมอบหมายของครู  ชุดที่  3  สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ชุดที่ 4  

สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะยอยที่ 10   มีลักษณะและรายละเอียด ดังนี้  ชุดการประเมินสมรรถนะครู

คณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ของชุดที่ 1 – 3  มีชองใหบันทึกขอมูลเพิ่มเติม หรือความคิดเห็น

ของผูประเมิน  และถาการประเมินผูประเมินมีขอสงสัย และอาจกอใหเกิดความลําเอียง ผูประเมินสามารถ

สัมภาษณผูรับการประเมินได และผูประเมินควรศึกษาหลักฐาน  รองรอยประกอบการประเมิน  สวนชุดที่ 4  

เปนแบบทดสอบสําหรับครูคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนผูไดรับการประเมิน (ชุดนี้ไมไดใช

กับระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับสูงกวานั้น)  ชุดการประเมิน

ทั้งหมดมีลักษณะดังนี้ 
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แบบประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..

นามสกุล………………………..………… 

ชื่อผูไดรับประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..

นามสกุล……………………..………… 

ตําแหนง..............................................................โรงเรยีน.................................................................... 
สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร 
ตัวบงชี้ในการ

ประเมิน 
รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 

(มี / ไมมี) 
สมรรถนะยอย 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

1.ความสามารถใน

การจัดทําหลักสูตร

คณิตศาสตร 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานหรือ  สภาพปญหาความตองการ

ทางสังคมของผูเรียน หรือบริบทของสถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

2. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตรที่

เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน และสมรรถนะที่สําคัญ

ของผูเรียน   

- หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร  ไดตรง

ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียนรายวิชา

พื้นฐาน/เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

4. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร    ไดตรง

ตามเกณฑการจบหลักสูตร 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

5. จัดทําคําอธิบายรายวิชาไดตรงตามรายวิชา - หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

6. ประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ

คณิตศาสตร  ไปใช 

- รายงานผลการ

ประเมินการใช

หลักสูตร 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1-2 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 3-4 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 5-6 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ชุดที่ 1 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 1.  ดานการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการสอน 

2. ความสามารถใน

การจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของผูเรียน - การวิเคราะหผูเรียน / 

ขอมูลผลการเรียน 

 

2. กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรูใหครอบคลุมถึง 

ความรู ดานทักษะ/กระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม

ที่พึงประสงค 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

3.ทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

4. กําหนดวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนบรรลุตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของ

ผูเรียนและสังคม 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

5. กําหนดสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

คณิตศาสตร  โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของผูเรียนและสังคม 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

6. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผล

การเรียนรูคณิตศาสตร  โดยคํานึงถึงขอมูลพื้นฐานของผูเรียน

และสังคม 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

7. ประเมินผลการนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช - บันทึกผลหลังสอน  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 – 2 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 - 5 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 6 - 7 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 2.  ดานการใชวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 

1. ความสามารถ

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาดาน

ทักษะการคิด 

1.ใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิด

คณิตศาสตร 
-  VDO  clip /  

clipเสียง 

 

2. จัดกิจกรรมภายในหองเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นของตนเองอยางอิสระจากการปฏิบัติกิจกรรม  
-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาและตัดสินใจ  

โดยฝกใหผูเรียนสังเกต สรางขอคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ  

และตรวจสอบขอคาดการณดวยการแสวงหาความรูจาก

ภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

เกณฑการ
พิจารณา 

0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย  2. ดานการใชวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 

2. ความสามารถ

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียน

เชื่อมโยงความรู

เดิมและสราง

ความรูใหมได 

1. ทบทวนความรูที่สําคัญและเปนพื้นฐานที่เชื่อมไปสูความรู

ใหม   
-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่หลากหลาย  ในการ

ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูใหม 
-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

3.  สรางความรูใหมไดตรงตามแนวคิดที่ถูกตองทาง

คณิตศาสตร 
-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

เกณฑการ
พิจารณา 

0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 2.  ดานการใชวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม 

3. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมที่

สงเสริมการพัฒนา

ทักษะชีวิตและทักษะ

วิชาชีพแกผูเรียน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อใหความรู  ทักษะที่

เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก

ผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

2. จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตและทักษะวิชาชีพในรายวิชาคณิตศาสตร 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

3. ติดตามผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ

วิชาชีพแกผูเรียน 

-  บันทึกผลหลังสอน / 

รายงานผล 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย  3. ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

1.  ความสามารถใน

การจัด

สภาพแวดลอมดาน

กายภาพ 

1. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ปลอดภัย  สะอาด  

สะดวก เอื้อตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  VDO  clip/  

clipเสียง / ภาพถาย 

 

2. สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนใหเปน

แหลงเรียนรู  ที่เอื้อตอการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  VDO  clip/  

clipเสียง / ภาพถาย 

 

3. ติดตาม ประเมินผลการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ใหเอื้อตอการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

-  รายงานผล   

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย  3. ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

2.  ความสามารถใน

การจัด

สภาพแวดลอมทาง

จิตวิทยา 

1. มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เอื้ออาทร  เปนมิตรอดทน และ

แสดงความเขาใจในผูเรียน  

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

2. ตรงตอเวลา มอบหมายงานที่แสดงใหผูเรียนเห็นถึง

ประโยชนและความสําคัญ  ตรวจงานที่มอบหมายอยาง

สมํ่าเสมอ 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

3.  มีเทคนิคการจัดการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

ใชเสริมแรงทางบวก  กระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ

ทํางานที่ไดรับผิดชอบ 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

4. จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนดวยกันอยางเปนมิตร เชน กิจกรรมกลุม เปน

ตน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

5. จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับครูผูสอน เชน เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม เปนตน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

6.  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎระเบียบที่ตกลง

รวมกัน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 - 2 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 - 4 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 5 – 6  รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 4.  ดานการมีทักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

1.  ความสามารถใน

การสื่อสารดวยการ

แสดงออกอยาง

เหมาะสมเพื่อกระตุน

ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู 

1. ใชการสื่อสารที่เหมาะสมกับ แตละกิจกรรมการเรียนการ

สอนและจุดประสงคการเรียนรู 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 
 

2. ใชการสื่อสารเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีการสะทอนกลับถึง

ความรู ความเขาใจ เพื่อทราบถึงความกาวหนาของผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

3. ใชการสื่อสารเพื่อแสดงใหผูเรียนไดรับรูถึงสภาพที่เปนจริง

และผลการประเมินตนเองของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

พัฒนา 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

 

4. ใชการสื่อสารดวยการพูด  อาน  เขียน  ความหมายและ

สัญลักษณทางคณิตศาสตรไดถูกตอง เหมาะสม 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 
 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย  4. ดานการมีทักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

2.  ความสามารถในการใช

ส่ือโสตทัศนูปกรณ  

เทคโนโลยี สารสนเทศ เปน

เครื่องมือส่ือสารเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู 

1. ใชส่ือ โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง

หลากหลายในการจัดการเรียนรู 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 
 

2. สงเสริมใหผูเรียนใชส่ือ โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบการเรียนรู 

-  ผลงานผูเรียน  

3. ติดตาม ประเมินผล การใชส่ือ โสตทัศนูปกรณ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

-  รายงานผล / บันทึก

ผลหลังสอน 
 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถใน

การแกปญหาการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิด

เฉพาะหนาไดอยาง

เหมาะสม 

1. แกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาได

ตรงประเด็น 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

2. แกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาได

ทันตอสถานการณ 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแกปญหา

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนา 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

4. สรุปความคิดรวบยอดจากการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนารวมกับผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

2. ความสามารถใน

การแกปญหาการ

จัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในระยะ

ยาวไดอยาง

เหมาะสม 

1. สํารวจสภาพปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

- วิจัยชั้นเรียน / บันทึก

หลังสอน 

 

2. กําหนดวิธีการ แนวทาง การแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เหมาะสม 

- วิจัยชั้นเรียน / บันทึก

หลังสอน 

 

3. ดําเนินการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตาม

วิธีการ แนวทางที่วางแผนไว 

- วิจัยชั้นเรียน / บันทึก

หลังสอน 

 

4. ติดตาม ประเมิน ผลลัพธและผลกระทบจากการแกปญหา

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามระยะเวลาที่กําหนด 

- วิจัยชั้นเรียน / บันทึก

หลังสอน 

 

5.  รายงานผลการแกปญหาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร   - วิจัยชั้นเรียน /แบบ

รายงานผล 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินรายการที่ 1  

2 คะแนน คือ ดําเนินรายการที่ 1, 2 และ 3  

3 คะแนน คือ ดําเนินรายการที่ 1, 2 , 3 , 4 และ 5 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

1. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อตอบสนอง

ความแตกตางของ

ผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

1. สํารวจ จําแนกผูเรียน เพื่อจัดกิจกรรมคณิตศาสตร  ที่

เหมาะสมกับผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุมผูเรียน 

-  รายงานผล  

2. ใชเทคนิคการสอนคณิตศาสตร  ที่สอดคลองกับความ

แตกตางของผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุมผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

3. มอบหมายงานคณิตศาสตร  ที่สอดคลองกับความแตกตาง

ของผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุมผูเรียน 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

4. ใชวิธีการวัดผล ประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร ที่

สอดคลองกับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล หรือกลุม

ผูเรียน 

-  บันทึกผลหลังสอน / 

รายงานผลการจัดการ

เรียนรู 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

2. ความสามารถใน

การจัดกิจกรรมที่

สงเสริม พัฒนา

ผูเรียน ใหไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูคณิตศาสตรได

ตามศักยภาพ 

1. จัดกิจกรรมที่สงเสริม พัฒนา ผูเรียนในกลุมออนใหเกิดการ

เรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริม  พัฒนา  ผูเรียนในกลุมกลาง ใหเกิด

การเรียนรูที่รวดเร็วและมีความคงทนมากขึ้น 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

3. จัดกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุน  ผูเรียนในกลุมเกง  ใหเกิด

การเรียนรูที่เปนเลิศ 

-  VDO  clip/  

clipเสียง 

 

4. ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมของแตละกลุม เพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

-  บันทึกผลหลังสอน / 

รายงานผลการจัดการ

เรียนรู 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



478 
 

ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 7.  ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

1.  ความสามารถใน

การผลิตส่ือ 

นวัตกรรม  ให

สอดคลองกับเนื้อหา

บทเรียน และความ

ตองการของผูเรียน 

1.  วิเคราะหเนื้อหา บทเรียนคณิตศาสตร  สภาพผูเรียน สังคม

และบริบทของสถานศึกษาในการผลิตส่ือ นวัตกรรม

คณิตศาสตร 

-  รายงานผล  

2. ผลิตส่ือ นวัตกรรมคณิตศาสตร  ที่สอดคลองกับเนื้อหา

บทเรียน สภาพผูเรียน สังคมและบริบทของสถานศึกษา 

- ชิ้นงาน  

3. มีแผนการใชส่ือ นวัตกรรมคณิตศาสตร ที่กําหนดไวตาม

ความเหมาะสมแตละบทเรียน และผูเรียน 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 7.  ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

2. ความสามารถในการ

ประเมินและปรับปรุงส่ือ  

นวัตกรรม ใหสอดคลองกับ

เนื้อหาบทเรียนและ

ตอบสนองความตองการ

ของผูเรียน 

1. ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือ นวัตกรรม 

ที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  รายงานผล  

2.  หาประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรม ที่นํามาใชในการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  รายงานผล  

3. รายงานผลการใชส่ือ นวัตกรรมคณิตศาสตร -  ชิ้นงาน  

4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงส่ือ นวัตกรรม

คณิตศาสตร ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

-  รายงานผล  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการรายการที่ 1, 2 

2 คะแนน คือ ดําเนินการรายการที่ 1, 2 และ 3  

3 คะแนน คือ ดําเนินการรายการที่ 1, 2 , 3และ 4 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



479 
 

ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 8.  ดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

1.  ความสามารถใน

การสรางเครื่องมือ

วัดผลและ

ประเมินผล 

 

1. วางแผน วิเคราะห กําหนดรูปแบบการสรางเครื่องมือวัดผล

และประเมินผล  

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

2. สรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามแผนการที่วางไว -  เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

 

3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมินผล - สังเกต /สัมภาษณ / 

เอกสารหลักฐาน 

 

4. ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค  ของการวัดผลและประเมินผล 

-  เครื่องมือวัดผล 

ประเมินผล 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 8.  ดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ความสามารถในการ

วัดผลและ

ประเมินผลเพื่อ

วินิจฉัยระดับการ

เรียนรูของผูเรียน 

1. ดําเนินการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ทั้งกอนเรียน  

ระหวางเรียนและหลังเรียน 

-  ขอมูลคะแนน  

2. ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลผูเรียน ที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู 

 

3. ใชวิธีการวัดผลและการประเมินผลที่เหมาะสมกับประเภท

ของการวัดผลและการประเมินผล 

-  แบบบันทึกผล  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 8.  ดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

3. ความสามารถใน

การวิเคราะห  การ

แปลผล การรายงาน

ผลและการนําเสนอ

แนวทางการพัฒนา

ผูเรียน 

1. วิเคราะหผลขอมูลจากการวัดผลและการประเมินผลการ

เรียนรู  

-  ผลการวิเคราะห  

2. แปลผล และจัดทํารายงานผลโดยมีการเปรียบเทียบ

พัฒนาการของผูเรียน 

-  รายงานผล  

3. เสนอแนวทางการพัฒนาเปนรายบุคคล  เพื่อใหผูเรียนได

พัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

-  สรุปรายงาน  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการ รายการที่ 1 

2 คะแนน คือ ดําเนินการรายการที่ 1 และ 2 

3 คะแนน คือ ดําเนินการรายการที่ 1, 2 และ 3 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 9.  ดานความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

1.  ความสามารถใน

การสรางความ 

สัมพันธที่ดีกับ

ผูปกครอง 

1. สํารวจความตองการหรือเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามี

สวนรวมกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  แบบสํารวจ  

2. ใชการติดตอ ส่ือสาร รูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธ

ที่ดี ระหวางครูกับผูปกครอง 

- รายงานผล  

3. ติดตาม ประเมินผล การสรางความสัมพันธกับผูปกครอง

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

- รายงานผล  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 9.  ดานความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

2.  ความสามารถใน

การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

โรงเรียน 

1. ประสานงานกับบุคลากร หนวยงานภายในโรงเรียน เพื่อ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร 

- รายงานผล  

2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทาง

คณิตศาสตรกับทางโรงเรียน 

- รายงานผล  

3. ติดตาม ประเมินผล การสรางความสัมพันธที่ดีกับโรงเรียน

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร 

- รายงานผล  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 9.  ดานความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

3.  ความสามารถใน

การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

สังคมภายนอก 

1. แสวงหาขอมูล เกี่ยวกับกิจกรรมทางคณิตศาสตรจากสังคม

ภายนอก 

- รายงานผล  

2. สงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่แสดงความรู  

ความสามารถทางคณิตศาสตรกับสังคมภายนอก 

- รายงานผล  

3. ติดตาม ประเมินผล การเขารวมกิจกรรมทางคณิตศาสตร

กับสังคมภายนอกเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

- รายงานผล  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..นามสกุล………………………..………… 

ชื่อผูไดรับประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..นามสกุล……………………..………… 

ตําแหนง..............................................................โรงเรยีน.................................................................... 
 
สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู
ตัวบงชี้ในการ

ประเมิน 
รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 

(มี / ไมมี) 
สมรรถนะยอย 1. ดานการมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.  ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน 

1. วางแผนปฏิบัติงานในแตละหนาที่งานที่รับผิดชอบ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

2. ปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

3. ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค และ เปาหมายที่

กําหนด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 2 
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สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู
ตัวบงชี้ในการ

ประเมิน 
รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 

(มี / ไมมี) 
สมรรถนะยอย 1. ดานการมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  ผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานมีความถูกตอง  ครบถวน  

สมบูรณ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

2. วิเคราะหผล ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

3. วางแผน พัฒนา ยกระดับ ผลการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

4. นําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง

พัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

5. นํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 - 3 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 4 – 5 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 2. ดานการบริการที่ดี 

1.  ความสามารถใน

การสรางระบบการ

ใหบริการ 

1. สํารวจความตองการของผูรับบริการ รายงาน/บันทึกการศึกษาความ

ตองการ 

 

2. จัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความ

จําเปนและความตองการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

3. ประเมินผลสําเร็จของระบบการใหบริการที่สรางขึ้น รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 2. ดานการบริการที่ดี 

2. ความตั้งใจและ

ความเต็มใจในการ

ใหบริการ 

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการใหบริการกับผูรับบริการ

ทุกคนอยางเสมอภาคกัน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

2. มีความรวดเร็ว ไมบายเบี่ยงหรือปดภาระ  และ

เปนไปตามเวลาที่ไดกําหนด ตกลงกันไวตามระบบการ

ใหบริการ 

แบบสอบถาม / สอบถาม /

สังเกต / สัมภาษณ 

 

3. ประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ แบบสอบถาม / สอบถาม /

สังเกต / สัมภาษณ 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 2. ดานการบริการที่ดี 

3.  ความสามารถใน

การพัฒนา และ

ปรับปรุงการให 

บริการ อยางตอเนื่อง 

1. นําขอมูลจากการเก็บรวบรวมมาศึกษาผลการ

ใหบริการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

2. นําผลการประเมินการใหบริการมาปรับปรุง  

พัฒนาการใหบริการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

3. นํานวัตกรรมเขามาปรับปรุง  พัฒนาการใหบริการ รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน /แบบสอบถาม 

/ สอบถาม /สังเกต / 

สัมภาษณ 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 3. ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ 

1. ความสามารถใน

การติดตามความ

เคลื่อนไหว ทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 

1. ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ

อยางสม่ําเสมอ โดยการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

ชวย 

การสังเกต/สอบถาม  

2. ศึกษาหาความรูดวยการเขารวมประชุม  อบรม 

สัมมนาตามหนวยงาน หรือส่ือเทคโนโลยีตางๆ 

สอบถาม/บันทึกการเขารวม

ประชุม  อบรม สัมมนา 

 

3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูองคความรูกับเพื่อนรวมงาน การสังเกต/สอบถาม/แบบ

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 3. ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ 

2.  ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองใน

ดานคอมพิวเตอร 

1. ใชคอมพิวเตอรในการคนควา  หาความรูเพิ่มเติม พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร  

(การสังเกต/สอบถาม) 

 

2. ใชคอมพิวเตอรในการติดตอส่ือสาร พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร  

(การสังเกต/สอบถาม) 

 

3. ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานสอน หรืองานอื่น ๆ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร  

(การสังเกต/สอบถาม) 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 3. ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ 

3. ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองใน

ดาน

ภาษาตางประเทศ 

1. ศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองดาน

ภาษาตางประเทศ ดวยการเขารวม อบรม สัมมนาตาม

หนวยงาน หรือส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ 

การสังเกต/สอบถาม/บันทึก

การเขารวมประชุม  อบรม 

สัมมนา 

 

2. ใชภาษาตางประเทศในการหาความรูเพิ่มเติม การสังเกต/สอบถาม  

3. ใชภาษาตางประเทศในระดับที่เหมาะสมส่ือสารใน

การเรียน การสอน 

การสังเกต/สอบถาม  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 3. ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ 

4.  ความสามารถใน

การพัฒนาตนเองใน

ดานผลงานทาง

วิชาการ 

 

 

1. วางแผนการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางเปน

ลําดับขั้นตอน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

2. ดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการตามลําดับ

ขั้นตอนที่วางแผนไว 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

3. ประเมินผลความกาวหนาของผลงานที่เสร็จ

สมบูรณตามแผน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

4. เผยแพรผลงานทางวิชาการตอสาธารณะ รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

5. พัฒนาผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/

ผลงาน ชิ้นงาน 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงชี้ในการ
ประเมิน 

รายการประเมิน หลักฐานประกอบ พิจารณา 
(มี / ไมมี) 

สมรรถนะยอย 4. ดานการทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร 

1. ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

รวมกัน 

1. มีสวนรวมในการวางแผนรวมกัน การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานตามบทบาท

หนาที่ของตน 

การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

3. ปฏิบัติตนเปนผูนํา และผูตามไดเหมาะสม กับ

บทบาทหนาที่ 

การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

4. มีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุปญหา เพื่อ

พัฒนา และปรับปรุงงาน 

การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

5. มีสวนรวมในการแกไขปญหา  และวางมาตรการ

การแกไขปญหา 

การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 4. ดานการทํางานรวมกันอยางกัลยาณมิตร 

2.  การมีมนุษย

สัมพันธในการ

ทํางานรวมกัน 

1. ใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

2. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมและ

เปนประโยชน 

การสังเกต/สอบถาม/ภาพถาย  

3. ยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลง ซึ่งเปนมติรวมกัน

ระหวางผูรวมงาน เพื่อผลประโยชนของสวนรวม 

การสังเกต/สอบถาม/

ภาพถาย/รายงานการประชุม 

 

เกณฑการพิจารณา 0 คะแนน คือ ดําเนินการได 0 รายการ 

1 คะแนน คือ ดําเนินการได 1 รายการ 

2 คะแนน คือ ดําเนินการได 2 รายการ 

3 คะแนน คือ ดําเนินการได 3 รายการ 

คะแนนที่ได  

บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



489 
 

แบบประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..

นามสกุล………………………..………… 

ชื่อผูถูกประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…..……..

นามสกุล………………………..………… 

ตําแหนง..............................................................โรงเรยีน

.................................................................... 
สมรรถนะที่ 3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกบัจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ประเมินตามระดับการปฏิบตัิ  ในแตละรายการประเมนิ 

5 หมายถงึ มากที่สุด  4 หมายถึง  มาก  3 หมายถงึ  ปานกลาง  2 หมายถงึ นอย  1 หมายถงึ  นอย

ที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะยอย 1. ดานการใหความรักและเมตตาศิษยโดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจใน

การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 

การสรางความรูสึกเปนมติร เปนทีพ่ึ่งพาและ
ไววางใจไดของศิษย 

      

1.ใหความเปนกนัเองกับศิษย 

2. รับฟงปญหาของศิษยและใหความชวยเหลือศิษยได

อยางเหมาะสม 

      

3. รวมทํากิจกรรมกับศิษยเปนครั้งคราวตามความ

เหมาะสม 

      

4. สนทนาไตถามทุกขสุขของศิษยดวยความเปนมิตร       

การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษย
ในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาและศักยภาพของ
ศิษย 

      

1. สนใจคาํถามและคําตอบของศิษยทกุคน       

2. เปดโอกาสใหศิษยไดแสดงออกตามความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจ 

      

3. ชวยแกไขขอบกพรองของศิษย       

4. รับการนัดหมายของศิษยเกี่ยวกับการเรยีน       

ชุดที่ 3 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะยอย 1. ดานการใหความรักและเมตตาศษิยโดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือสงเสริมให
กําลงัใจในการศกึษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตาม
ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของศิษย 

      

1. มอบหมายงานตามความถนัด ความสนใจและ

ศักยภาพของศิษย 

      

2. จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพความแตกตางของ

ศิษย 

      

3. แนะแนวทางทีถู่กที่ควรใหแกศิษย       

4. ปรึกษาหารือกับครูผูปกครอง เพื่อนนักเรียน เพื่อหา

สาเหตุและวิธแีกปญหาของศิษย 

      

การแสดงผลงานที่ภูมใิจของศิษยทัง้ในและนอก
สถานศึกษา 

      

1. ตรวจผลงานของศิษยอยางสม่าํเสมอ 

2. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยในหองเรยีน       

3. ประกาศหรอืเผยแพรผลงานของศิษยทีป่ระสบ

ความสาํเร็จตอสาธารณะทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

      

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 1  เต็ม  75  คะแนน       

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 2. ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝนสรางเสรมิความรูทักษะและนิสัยที่ถกูตองดีงามใหแก
ศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
การอบรม สัง่สอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศษิยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 

      

1. สอนเต็มเวลา ไมเบียดบังเวลาของศิษยเพื่อไปหา ผลประโยชน

สวนตน 

2. เอาใจใส อบรม ส่ังสอนศิษยจนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน       
3. อุทิศเวลาเพื่อพัฒนาศิษยตามความจําเปนและเหมาะสม       
4. ไมละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน       
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะยอย 2. ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝนสรางเสรมิความรูทักษะและนิสัยที่ถกูตองดีงามใหแก
ศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 
การอบรม สัง่สอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศษิยอยางเต็มศักยภาพ 

      

1. เลือกใชวิธกีารทีห่ลากหลายในการสอนใหเหมาะสม

กับศักยภาพของศิษย 

2. สอนเต็มกําลังความสามารถ       

3. เปดโอกาสใหศิษยไดฝกปฏิบัติอยางเตม็ความสามารถ       

4. กาํหนดเปาหมายทีท่าทายมีพัฒนาการ       

5. ประเมนิผลและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

เพื่อใหไดผลลัพธของการพฒันาที่เปนรูปธรรม 

      

การอบรม สัง่สอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศษิยดวยความบรสิทุธิ์ใจ 

      

1. ส่ังสอนศิษยโดยไมบิดเบอืนหรือปดบัง อําพราง 

2. อบรมส่ังสอนศิษยโดยไมเลือกที่รักมกัทีช่ัง       

3. มอบหมายงานดวยความยุติธรรม       

4. ตรวจผลงานดวยความยตุิธรรม       

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 2  เต็ม  45 คะแนน       

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 3. ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี่แกศิษยทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ 
การตระหนักวาพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีผล
ตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 

      

1. ระมัดระวงัในการพูดของตนเองอยูเสมอ 

2. ระมัดระวงัในการกระทาํของตนเองอยูเสมอ       

3. ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอหนาศิษย       
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะยอย 3. ดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี่แกศิษยทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ 
การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับศษิยและสังคม 

      

1. ไมพูดคําหยาบ  

2. ไมพูดจากาวราว          

3. ไมพูดนินทาวารายผูอ่ืน       

4. ไมพูดจาสอเสียดผูอ่ืน         

5. พูดชมเชยใหกําลังใจศิษยดวยความจรงิใจ         

การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคํา
สอนของตนและวัฒนธรรมประเพณอัีนดีงาม 

      

1. แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ 

2. แสดงกริยามารยาทสุภาพเรียบรอยอยูเสมอ           

3. ตรงตอเวลา          

4. รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดลอม           

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 3  เต็ม  60 คะแนน        

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 4. ดานการไมกระทาํตนเปนปฏปิกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จติใจ อารมณ
และสังคมของศิษย 
การละเวนการกระทาํที่ทาํใหศษิยเกิดความ
กระทบกระเทือนตอจิตใจ สติปญญาอารมณและ
สังคมของศษิย 

      

1. ไมนาํพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของศิษยมาประจาน 

2. ไมพูดจาหรอืกระทําการใด ๆที่เปนการซ้ําเติมปญหา

หรือขอบกพรองของศิษย 

      

3. ไมนาํความเครียดมาระบายตอศิษยไมวาจะดวยคําพดู 

หรือสีหนา ทาทาง 

      

4. ไมลงโทษศษิยเกนิกวาเหตุอันควร       
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 
การละเวนการกระทาํที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ
รางกายของศิษย 

      

1. ไมทาํรายรางกายศิษย 

2. ไมจัดหรือปลอยปละละเลยใหสภาพแวดลอมเปน

อันตรายตอศิษย 

      

3. ไมใชศิษยทาํงานเกินกําลงัความสามารถ       

การละเวนการกระทาํทีส่กัดกั้นพัฒนาการทาง
สติปญญา อารมณ จิตใจและสังคมของศิษย 

      

1. ไมตัดสินคาํตอบถูกผิดโดยยึดคําตอบของครู    

2. ไมดุดาซ้ําเติมศิษยที่เรียนชา       

3. ไมขัดขวางโอกาสใหศษิยไดแสดงออกในทาง

สรางสรรค 

      

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 4  เต็ม  50  คะแนน       

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 5. ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจากศิษยในการปฏบิัติหนาที่และ
ไมใชศษิยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
การไมรับหรอืแสวงหาอามิสสนิจางหรอืผลประโยชน
อันมิควรจากศิษย 

      

1. ไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิ

ควรจากศิษย 

2. ไมตัดสินผลงานหรือผลการเรียนของศษิย โดยมีส่ิง

แลกเปลี่ยน  

      

3. ไมบังคับหรือสรางเงื่อนไขใหศิษยมาเรียนพิเศษเพื่อหา

รายได 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 
การไมใชศษิยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตน
โดยมิชอบ 

      

1. ไมนาํผลงานของศิษยไปแสวงหากาํไรสวนตน 

2. ไมใชแรงงานศิษยเพื่อประโยชนสวนตน       

3. ไมใชหรือจางวานศิษยไปทําในสิ่งที่ไมถกูตอง       

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 5  เต็ม  30  คะแนน       

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

สมรรถนะยอย 6. ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชพี บุคลกิภาพและวสิัยทศันใหทนัตอการ
พัฒนาทางวชิาการ  เศรษฐกจิสังคมและการเมืองอยูเสมอ 
การใสใจศึกษาคนควา ริเริ่มสรางสรรค  ความรูใหม
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ 

      

1. หาความรูจากเอกสาร ตํารา และส่ือตาง ๆ อยูเสมอ 

2. จัดทาํและเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ ตามโอกาส       

3. เขารวมประชุม อบรมสัมมนา หรือฟงการบรรยาย หรือ

อภิปรายทางวชิาการ 

      

การมีความรอบรู  ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการอาชพี และเทคโนโลยี 

      

1. นาํเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชประกอบการเรียนการ

สอน 

2. ติดตามขาวสารเหตุการณดานการเมือง  เศรษฐกิจ 

สังคม อยูเสมอ 

      

3. วางแผนพฒันาตนเองและพัฒนางานใหทนัตอการ

เปลี่ยนแปลง 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะยอย 6. ดานการพฒันาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทนัตอการพัฒนาทาง

วิชาการ  เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเสมอ 

การแสดงออกทางรางกาย กรยิา วาจา อยางสงางาม 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

      

1. ปฏิบัติตนใหมีบุคลิกภาพที่ดีอยูเสมอ 

2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง       

3. แตงกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ       

4. มีความกระตือรือรนไวตอความรูสึกของสังคม       

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 6  เต็ม  50  คะแนน       

สมรรถนะยอย 7. ดานการใหความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวชิาชพีคร ู

ความเชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครูและ
องคกรวิชาชพีครูวามีความสําคัญและจําเปนตอ
สังคม 

      

1. ชื่นชมในเกยีรติ หรือรางวลัที่ไดรับและรักษาไวอยาง

เสมอตนเสมอปลาย 

2. ยกยองชมเชยเพื่อนครูทีป่ระสบผลสําเร็จเกี่ยวกับ

วิชาชพีครู 

      

3. เผยแพรผลสําเร็จเกี่ยวกับวิชาชพีครูของตนเองและ

เพื่อนคร ู

      

การเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือ
เขารวมหรือเปนผูนําในกจิกรรมพัฒนาวิชาชีพคร ู

      

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดขององคกรวิชาชพีครู 

2. รวมกิจกรรมที่องคกรวิชาชีพครูจัดขึ้นอยูเสมอ       

3. เปนกรรมการหรือคณะทาํงานขององคกรวิชาชพีครู       

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 7  เต็ม  30  คะแนน       

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะยอย 8. ดานการใหความชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมอาชีพและชุมชนในทางสรางสรรค 

การใหความรวมมือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แก
เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

      

1. ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ดีดานการพัฒนาวิชาชีพ 

แกเพื่อนครูตามความสามารถ 

2. ใหคําปรึกษาแนะนําดานการผลิตผลงานทางวิชาการ 

แกเพื่อนครูตามความสามารถ 

      

3. ใหคําปรึกษา  แนะนํา แกเพื่อนครูในดานชีวิตสวนตัว

ตามความจําเปนและโอกาสที่เหมาะสม 

      

การใหความชวยเหลือดานทุนทรพัย สิ่งของแก
เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 

      

1. รวมงานในวาระสําคัญของเพื่อนครูตามโอกาสและ

ความเหมาะสม 

2. ชวยเหลือดานทุนทรัพยตามกาํลังเมื่อเพื่อนครู

เดือดรอน 

      

3. สนับสนนุ หรือเขารวมกองทนุเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน 

      

การเขารวมกจิกรรมของชมุชน  รวมทั้งใหคําปรึกษา  
แนะนําแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ
ของคนในชมุชน 

      

1. ใหคําปรึกษา  แนะนําแนวทางที่เหมาะสมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

2. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดูแล รักษา

สภาพแวดลอมของชุมชน 

      

3. เขารวมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน       

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 8  เต็ม  45  คะแนน       

บันทกึเพิม่เตมิ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ บันทึกเพิม่เตมิ 

5 4 3 2 1 
สมรรถนะยอย 9. ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 

การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นที่เหมาะสม มาประยุกตในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

      

1. นําภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่นที่เหมาะสม มาประยุกตในการ

จัดการเรียนการสอน 

2. เชิญผูรูในทองถิ่น มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน       
3. นําศิษยไปศึกษาในแหลงวิทยาการของทองถิ่น       
การเปนผูนํา หรือสนับสนุนในการดําเนินงาน เพื่ออนุรักษ
และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม 

      

1. ดําเนินการ หรือสนับสนุนการฝกการละเลนของทองถิ่นที่

เหมาะสมใหแกศิษย 

2. ดําเนินการ หรือสนับสนุนการจัดตั้งชมรมเพื่อสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

      

3. ดําเนินการ หรือสนับสนุนการจัดสถานที่ในการจัดแสดงภูมิ

ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมในสถาน ศึกษา 

      

การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวมกิจกรรมทาง
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นที่เหมาะ สม อยางสม่ําเสมอ 

      

1. สนับสนุน  สงเสริม กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม 

ของทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 

2. เผยแพร  อนุรักษ กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม 

ของทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 

      

3. เขารวมงาน หรือสนับสนุนประเพณีที่เหมาะสมของทองถิ่น

อยางสม่ําเสมอ 

      

คะแนนที่ไดสมรรถนะยอยที่ 9  เต็ม  45  คะแนน       
บันทึกเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

คะแนนรวมทั้งหมดสมรรถนะที่ 3       
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่ 3       
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหกับผูไดรับ
ประเมิน 

    ชื่อ ....................................................... ตําแหนง ........................ วิทยฐานะ   ....................... 

    โรงเรยีน  .........................................       สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ................................ 

 
สมรรถนะที่ 1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร  

สมรรถนะยอยที่  1 – 9 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรและการวางแผนการสอน 

1. ความสามารถในการจัดทาํหลักสูตรคณติศาสตร      

2. ความสามารถในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการใชวธิีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

1. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดานทักษะการคิด 
     

2. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมและสราง

ความรูใหมได 

     

3. ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่สงเสริมการ

พัฒนาชวีิตและทักษะวชิาชพีแกผูเรียน 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 

1. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ 
     

2. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมทาง

จิตวิทยา 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการมีทกัษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 

1. ความสามารถในการสื่อสารดวยการแสดงออกได

เหมาะสมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
     

2. ความสามารถในการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ  

เทคโนโลยี  สารสนเทศ เปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธภิาพ 

1. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรที่เกิดเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 
     

2. ความสามารถในการแกปญหาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร  ในระยะยาวไดอยางเหมาะสม 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกตางของผูเรียน 

1. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

     

2. ความสามารถในการสงเสริม  พฒันา  ผูเรียน  ให

ไดรับประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรไดตาม

ศักยภาพ 

     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

1. ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  ให

สอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีน และความตองการของ

ผูเรียน 

     

2. ความสามารถในการประเมินและปรับปรุงสื่อ  

นวัตกรรม  ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรยีนและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการวัดผลและประเมนิผล เพื่อพฒันาการเรียนรู 

1. ความสามารถในการสรางเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 
     

2. ความสามารถในการวัดผลและประเมินผลเพื่อ

วินิจฉัยระดับการเรียนรูของผูเรียน 
     

3. ความสามารถในการวิเคราะห  แปลผล  การ

รายงาน  และการนาํเสนอแนวทางการพฒันาผูเรียน 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ดานความสมัพันธที่ดีกับผูมีสวนรวมจัดการศึกษา 

1. ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ผูปกครอง 
     

2. ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับ

โรงเรียน 
     

3. ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับ

สังคมภายนอก 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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สรุปผลการประเมินในดานคุณภาพสมรรถนะที่ 1   
1.  ผลการประเมินที่เปนจุดเดน 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการประเมินที่เปนโอกาสในการพฒันา    
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  สมรรถนะทีจ่ะตองพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  สาเหตุที่ตองไดรับการพฒันา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  วิธกีารพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  วิธกีารติดตามผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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สมรรถนะที่ 2  มรรถนะทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู  

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

1. ความสามารถในการปฏิบตัิงาน      

2. ผลการปฏิบัติงาน      

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการบริการที่ดี 

1. ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ      

2. ความตั้งใจและเต็มใจใน การใหบริการ        

3. ความสามารถในการพัฒนา  และปรับปรุงงาน

การใหบริการ อยางตอเนื่อง 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการพัฒนาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชีพ 

1. ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว 

ทางวิชาการ และวิชาชีพ 
     

2. ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดาน

คอมพิวเตอร 
     

3. ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดาน

ภาษาตางประเทศ 
     

4. ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานผลงาน

ทางวิชาการ 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการทํางานรวมกันอยางกลัยาณมิตร 

ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกนั      

ความมมีนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกนั      

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

 
สรุปผลการประเมินในดานคุณภาพสมรรถนะที่ 2   

1.  ผลการประเมินที่เปนจุดเดน 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการประเมินที่เปนโอกาสในการพฒันา    

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
3. สมรรถนะที่จะตองพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
4. สาเหตุที่ตองไดรับการพฒันา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
5. วิธีการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
6. วิธีการติดตามผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการใหความรกัและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริมใหกาํลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา   

การสรางความรูสึกเปนมิตร เปนที่พึง่พาและ

ไววางใจไดของศิษย 
     

การตอบสนองตอขอเสนอและการกระทําของศิษย

ในทางสรางสรรคตามสภาพปญหาและศักยภาพ

ของศิษย 

     

การเสนอและแนะแนวทาง  การพัฒนาของศิษยตาม

ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย 
     

การแสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษยทัง้ในและนอก

สถานศกึษา 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสยัที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยาง
เต็มความสามารถดวยความบริสทุธิ์ใจ   

การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมัน่และตั้งใจ 
     

การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยอยางเต็มศักยภาพ 
     

การอบรม ส่ังสอน ฝกฝนและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาศิษยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศษิยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ   

การตระหนักวาพฤตกิรรมการแสดงออกของครูมีผล

ตอการพัฒนาพฤติกรรมของศิษยอยูเสมอ 
     

การพูดจาสุภาพและสรางสรรคโดยคํานึงถึงผลที่จะ

เกิดขึ้นกับศิษยและสังคม 
     

การกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี สอดคลองกับคํา

สอนของตน และวัฒนธรรมประเพณีอันดงีาม 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสงัคม
ของศิษย   

การละเวนการกระทาํทีท่ําใหศิษยเกิดความ

กระทบกระเทอืนตอจิตใจ สติปญญา อารมณและ

สังคมของศิษย 
     

การละเวนการกระทาํที่เปนอนัตรายตอสุขภาพและ

รางกายของศษิย 
     

การละเวนการกระทาํที่สกัดกั้นพัฒนาการทาง

สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของศษิย 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการ
หาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ   

การไมรับหรือแสวงหาอามิสสินจางหรือผลประโยชนอันมิ

ควรจากศิษย 
     

การไมใชศิษยเปนเครื่องมือหาประโยชนใหกับตนโดยมิชอบ      

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยูเสมอ   
การใสใจศึกษาคนควา  ริเร่ิมสรางสรรค  ความรูใหมที่

เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ 
     

การมีความรอบรู  ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การอาชีพ และเทคโนโลยี 
     

การแสดงออกทางรางกาย กริยา วาจา อยางสงางาม 

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการใหความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพครู   

ความเชื่อม่ัน ชื่นชม ภูมิใจในความเปนครูและองคกรวิชาชีพ

ครู วามีความสําคัญและจําเปนตอสังคม 
     

การเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเขารวม

หรือเปนผูนําในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตนเอง เพ่ือน
ครู 

หัวหนา
กลุม
สาระ 

ผูบริหาร 

ดานการใหความชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อนรวมอาชีพและชุมชนในทางสรางสรรค   
การใหความรวมมือ  ใหคาํปรึกษา  แนะนํา  แก

เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม 
     

การใหความชวยเหลือดานทนุทรพัย  ส่ิงของแกเพื่อน

ครูตามโอกาสและความเหมาะสม 
     

การเขารวมกิจกรรมของชุมชน  รวมทั้งใหคําปรึกษา  

แนะนาํแนวทาง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนใน

ชุมชน 

     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  

ดานการประพฤติ ปฏิบตัิตน เปนผูนาํในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   
การรวบรวมขอมูลและเลือกสรรภูมิปญญาทองถิน่

และวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใชจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 
     

การเปนผูนาํในการดําเนนิงาน เพื่ออนุรักษและ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม 
     

การสนับสนุน  สงเสริม  เผยแพร  และเขารวม

กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ 
     

คะแนนเฉลี่ย  

(ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย / จํานวนตัวบงชี้) 

 

ระดับคุณภาพ  
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สรุปผลการประเมินในดานคุณภาพสมรรถนะที่ 3   
1.  ผลการประเมินที่เปนจุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ผลการประเมินที่เปนโอกาสในการพฒันา    

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  สมรรถนะทีจ่ะตองพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  สาเหตุที่ตองไดรับการพฒันา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
5.  วิธกีารพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
6.  วิธกีารติดตามผล 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะครคูณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหกับผูบรหิาร 

    ชื่อ ....................................................... ตําแหนง ........................ วิทยฐานะ   ..................... 

    โรงเรยีน  .........................................       สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ................................ 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะที่  1  สมรรถนะที่จําเปนตอการจัดการเรยีนรูในรายวชิาคณิตศาสตร   

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรและการวางแผนการสอน   

2.  ดานการใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายและเหมาะสม   

3.  ดานการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู   

4.  ดานการมทีักษะดานการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู   

5.  ดานการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

  

6.  ดานความเขาใจในความหลากหลายและพัฒนาการที่

แตกตางของผูเรียน 

  

7.  ดานการพฒันาสื่อและนวัตกรรม   

8.  ดานการวดัผลและประเมินผล เพื่อพฒันาการเรียนรู   

9.  ดานความสัมพันธที่ดกีับผูมีสวนรวมจดัการศึกษา   

10.  ดานความรูในเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน   

ภาพรวมสมรรถนะที่ 1   
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายของคร ู  

1.  ดานการมุงเนนประสทิธภิาพและประสิทธิผล   

2.  ดานการบริการที่ด ี   

3.  ดานการพฒันาตนเองใหมีความเชีย่วชาญเชิงวิชาชพี   

4.  ดานการทาํงานรวมกนัอยางกัลยาณมติร   

ภาพรวมสมรรถนะที่ 2   
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สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
สมรรถนะที่  3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวชิาชพีครู   

1.   การใหความรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส

ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษย

โดยเสมอหนา   

  

2.   การอบรม ส่ังสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและ

นิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวย

ความบริสุทธิ์ใจ   

  

3.   การประพฤต ิปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ   

  

4.   การไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 

สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศษิย   

  

5.   การไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามสิสินจางจากศษิย

ในการปฏิบัตหินาที่ตามปกติ และไมใชศิษยกระทําการใดๆ 

อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมชิอบ   

  

6.   การพัฒนาตนเองทัง้ในดานวชิาชพี ดานบุคลิกภาพ

และวิสัยทัศน ใหทนัตอการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกจิ 

สังคมและการเมืองอยูเสมอ   

  

7.   การรักและศรัทธาในวิชาชีพคร ูและเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรวิชาชีพครู   

  

8.   การชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค     

9.   การประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนาํในการอนุรักษและ

พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย   

  

ภาพรวมสมรรถนะที่ 3   
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สรุปผลระดับสมรรถนะ  
ภาพรวมสมรรถนะที่ 1 …………………… 

ระดับสมรรถนะยอยแบงเปน   

                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน.........สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน.........สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดบัตํ่า   จํานวน.........สมรรถนะ 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 2  …………………… 

ระดับสมรรถนะยอยแบงเปน   

                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน.........สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน.........สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดบัตํ่า   จํานวน.........สมรรถนะ 

ภาพรวมสมรรถนะที่ 3 …………………… 

ระดับสมรรถนะยอยแบงเปน   

                สมรรถนะระดับสูง  จํานวน.........สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดับปานกลาง      จํานวน.........สมรรถนะ 

    สมรรถนะระดบัตํ่า   จํานวน.........สมรรถนะ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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