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

                       . ผลการศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐานดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน มีผล
ต่อไปนี คือ   

.   ผลการประเมินสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินผลในชนัเรียน  พบวา่ ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

classroom achievement measurement and evaluation to reach the regulated criterion. 

The research of the study were  as follows. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samples of the experimental study was in highest level.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผูว้ิจยัของกราบขอบพระคุณในความกรุณา
เมตตาในการให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือให้กาํลงัใจ และดูแลอย่างใกลชิ้ดเป็นอย่างยิง จาก อาจารยที์
ปรึกษา คือ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ  รวมทงัได้รับความกรุณาเมตตาในการให้
คาํปรึกษา  แนะนาํ เป็นอยา่งดียิง  จาก  รองศาสตราจารย ์ ดร. สมคิด  พรมจุย้   กรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์  และได้รับความกรุณาเมตตาในการควบคุม การกาํกบัดูแลให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ
แนะนาํเป็นอย่างประจาํและต่อเนือง จาก ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ทองสุข  วนัแสน  กรรมการผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์  ซึงทุกท่านเป็นผูค้อยให้คาํแนะนําและเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู ้วิจ ัย  
นอกจากนนัแลว้ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั  เอียมจินดา  ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยฤทธิ ศิลาเดช ผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้คาํปรึกษา 
แนะนาํและแกไ้ขขอ้บกพร่องจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ประเสริฐ มงคล  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ชัรา  เล่าเรียนดี  
และ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.มาเรียม นิลพนัธ์   คณาจารยภ์าควิชาหลกัสูตรทุกท่านทีไดป้ระสิทธิ
ประสาทความรู้ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํดา้นวชิาการตลอดการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.สุจริต  เพียรชอบ ,  ผูช่้วยศาสตราจารยศ์ราวธุ  จกัรเป็ง ,ดร.สกลวรรณ  เปลียนขาํ ,  
ดร.ปัญญา  แกว้กียรู, ดร.ธัญญลกัษณ์  จอกสถิตย  ์ ขอขอบคุณ ดร.โชติมา  หนูพริก , อาจารย ์ดร.
อรรถพล  ศิริเวชพนัธ์ุ อาจารยดิ์เรก  ทรัพยป์ระเสริฐ   คุณครูจริวฒันา  มนัยืน  และคุณครูณัฎฐญา  
ใจหาญ  ทีทาํให้เครืองมือและคู่มือในการวิจยัครังนี มีความสมบูรณ์มากยิงขึนขอขอบคุณผูบ้ริหาร 
พีน้องเพือนครู  เพือนศึกษานิเทศก์   ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูทีเขา้ร่วมวิจยัทงัจากเครือข่าย    
ตาเบา กนัตวจ ไทร และเครือข่ายโคกยางทมอ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต  ทุกท่านทีไดใ้ห้ความร่วมมือในการดาํเนินการวิจยัและการเก็บรวบรวมเครืองมือครังนีเป็น
อยา่งดียงิ ขอขอบคุณเพือน ๆ ปริญญาเอกสาขาหลกัสูตรและการสอน รุ่น  ทุกคน ทีไดใ้ห้กาํลงัใจ
และช่วยเหลือซึงกนัและกนัตลอดมา 
 ท้ายสุดนีขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ทับทิม  ดียิง  พีชาย   พีสาว  ลูกชาย หลาน  ๆ 
ครอบครัวดียงิ ทุกคนโดยเฉพาะ นางสาํเรียง นกใหญ่ พร้อมครอบครัวนกใหญ่ และทุกคนทีคอยให้
กาํลงัใจ ดูแล ช่วยเหลือใหก้าํลงัใจ  และสนบัสนุนผูว้จิยัจนประสบผลสาํเร็จ และคุณค่าของงานวิจยั
นี ขอมอบเป็นเครืองบูชาเพือนอ้มรําลึกถึงคุณบิดา มารดา  ครูอาจารย ์ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา 
อบรมสังสอนและเป็นแรงผลกัดนัใหง้านวทิยานิพนธ์นีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 




