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               The purposes of this research were to study and develop teacher’s competencies and   
indicators in learning management of World-Class Standard School. The research and development 
mixed methods, both quantitative and qualitative were used. The research sample were secondary 
school teachers in  the World-Class Standard School from 6 regions consisted of 246 teachers in 
phase 1 and 400 teachers in phase 2 by using a multi–stage random sampling technique. Research 
instruments included semi-structured interview, questionnaires and connoisseurship guideline. 
Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, confirmatory factor analysis, 
and second order confirmatory factor analysis by using the LISREL software.   
              The results of the study were as follows: 
              1. The teacher’s competencies and indicators in learning management of World-Class  
Standard School which consisted of  5 core competencies  which comprised of 7 sub core 
competencies and 31 indicators and also 6 functional competencies  which consisted of 13 sub 
functional competencies  and 112 indicators. 
                2. The structural validity test of the teacher’s competencies and indicators in learning 
management of World-Class Standard School with the empirical data revealed that the models 
significantly correlated with the empirical data at the level of .01 
                3. The effectiveness of the accuracy, propriety, feasibility and utility of the teacher’s 
competencies and indicators in learning management of World-Class Standard School had an 

overall average scores that were at the highest level. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                 ปัจจุบนัโลกในศตวรรษท่ี21มีการเปล่ียนแปลงข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งดา้นวิทยาการสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพ  ประเทศต่างๆจึงมีความพยายามยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ของตนใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานสากลทั้งทางดา้นคุณภาพการจดัการเรียนรู้และ ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ
โดยมุ่งให้สามารถใช้วิทยาการท่ีกา้วหนา้ในการติดต่อส่ือสาร และแข่งขนักบันานาประเทศได ้ซ่ึง
ในการพฒันาประเทศตวับ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีมีความส าคญัส าหรับใช้ในการแข่งขนัในเวที
โลกคือคุณภาพการจดัการศึกษา แต่สภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจากการน ากระบวนการทางการจดั
การศึกษามาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษานั้นยงัมีปัจจยัหลายประการท่ีก่อให ้
เกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อการจดัการศึกษาเช่น การกา้วกระโดดของระบบเศรษฐกิจ ระบบ
เทคโนโลยี การเคล่ือนยา้ยของคนอยา่งเสรี การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
เป็นตน้ เช่นเดียวกนัการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัมีการพฒันา
หลกัสูตรและการสอนใหเ้ป็นทางเลือกส าหรับผูเ้รียนในหลายรูปแบบตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
ส าคญัของหลกัสูตรนั้นๆ  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัหลกัสูตรของนานาประเทศ พบวา่ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความส าคญักบัการเรียนการสอนเน้ือหาตามสาระการเรียนรู้เป็นล าดบัแรก แต่ให้
ความส าคญักบัการพฒันาผูเ้รียนดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์นอ้ยมาก ซ่ึงต่างกบัหลกัสูตร
ในหลายๆประเทศ  อีกทั้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ไม่สะทอ้นให้เห็นการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจาก
การประเมินติดตามผลการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่า 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณภาพตาม
เจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต้องมีความรู้  
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ความเขา้ใจในเป้าหมายของหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างถ่องแทส้ามารถน าไป
ถ่ายทอดแก่ผูเ้รียน และประยุกต์ใช้ส่ืออุปกรณ์ต่างๆตลอดจนนวตักรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2555:10)  ซ่ึงถา้
เปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วจะพบว่าการจดัการศึกษาของไทยมีคุณภาพยงัไม่ได้ระดับ
มาตรฐานตามสากล  ดงัจะเห็นไดจ้ากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบท่ี
สามปี 2554-2558 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 2556 ) พบวา่ในมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดบัพอใช ้และตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน
ในระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วนสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืนๆคือตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและตวับ่งช้ีท่ี12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐานท่ีพฒันาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของลดัดาวลัย ์สืบจิต (2558) ท่ีได้
ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา่ ดา้นการปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพในตวับ่งช้ีด้านความเช่ียวชาญในการจดั  
การเรียนรู้มีค่าเฉล่ียต ่าสุด และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลัยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ (2558 ) ท่ีได้
ศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ด้านคุณลกัษณะของครู
ดา้นความสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ทั้งในประเทศและเครือข่ายนานา 
ชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน  และดา้นเป็นผูน้ าในการแสวงหาความรู้ ฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองคค์วามรู้มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน  ๆนอกจากน้ี ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2559) ไดศึ้กษาและจดัท ารายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 
(IMD2015) พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของประเทศไทย ประสิทธิภาพการอ่าน  ผลสัมฤทธ์ิใน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษของประเทศไทยยงัไม่น่าพึงพอใจเม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศจีน สาธารณรัฐเกาหลี ฮ่องกง ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ซ่ึงมีการลงทุนทางการศึกษาท่ีพิจารณา
จากร้อยละของงบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาในภาครัฐต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) น้อยกว่าประเทศไทยแต่คุณภาพในการจดัการศึกษา และอนัดบัตวัช้ีวดัภาพรวมด้าน
การศึกษายงัเหนือกวา่ไทยสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบของโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ 
หรือ PISA (Program for International Student Assessment) ซ่ึงประเมินความรู้และทกัษะของ
นกัเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี ในดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และปัจจุบนัเป็นการประเมิน
รอบสอง (Phase II : PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) การประเมินผลในแต่ละคร้ังสามารถ 
ให้ขอ้มูลคุณภาพการศึกษาของชาติเม่ือเทียบกบัประชาคมโลกซ่ึงผลการประเมินของประเทศไทย
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คร้ังล่าสุดในปี 2015อนัดบัรวมของประเทศไทยอยู่ล  าดบัท่ี 55 ลดลงจากคร้ังก่อน (ปี 2012) 6-7 
อนัดบัซ่ึงในปี 2012 ประเทศไทย มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียทั้งสามวิชาโดยต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของ
นานาชาติมากซ่ึงในรอบน้ีก็ยงัไม่ดีข้ึนกวา่เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development) ไดว้ิเคราะห์ผลการทดสอบของแต่ละประเทศโดยช้ีให้เห็นว่า
บทบาทของครูมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของผูเ้รียน  ครูตอ้งพฒันาการเรียนการสอน
ร่วมกนั ครูเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของเยาวชนในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้โดยเฉพาะครูท่ี
มีเทคนิคการสอน (Instructional Process)ท่ีดีมีความยืดหยุน่ทั้งต่อผูเ้รียนท่ีมีสมรรถนะสูง สมรรถนะ
ต ่า และผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560)  
นอกจากน้ีเวิลด์อีโคโนมิคฟอร่ัม ( World Economic Forum: WEF) ไดเ้ผยแพร่ผลการจดัอนัดบั
ความสามารถทางการแข่งขนันานาชาติ (Global Competiveness Index: GCI) ของประเทศต่างๆ
จ านวน 140 ประเทศในระดบัโลก ประจ าปี ค.ศ. 2015-2016 ซ่ึงดชันีความสามารถทางการแข่งขนั
ระดบัโลกเป็นมาตรวดัท่ีส าคญัท่ีสามารถช้ีให้เห็นถึงจุดเด่น และประเด็นท่ีควรตอ้งพิจารณา ซ่ึง ผล 
การจดัอนัดบัพบว่าประเทศไทยมีอนัดบัต ่าลงโดยเฉพาะในกลุ่มปัจจยัพื้นฐาน (Basic Requirements)   
ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัสู่การผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้าน  
สภาพแวดลอ้มดา้นสถาบนั(Institutions)โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง    
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ดา้นสุขภาพและการศึกษาเบ้ืองตน้ (Health and  
Primary Education) ถดถอยลง 2 อนัดบัซ่ึงรายงานระบุวา่ ประเทศไทยตอ้งเร่งเพิ่มขีดความสามารถ  
ทางการแข่งขนัของประเทศโดยใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของนวตักรรมเพราะในอนาคตการจดัอนัดบั  
ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศจะวดัผลจากการกา้วสู่อุตสาหกรรม (อภิยุกต ์อ านวยกาญจนสิน 
, 2559)  
                    จากสภาพและปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน ดงันั้นการพฒันาครูจึงจ าเป็นอยา่ง  
ยิ่งในโลกยุคปัจจุบนัท่ีกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ  
ขอ้มูลข่าวสาร   ครูจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพื่อให ้ 
สามารถปฏิบติังานหรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการ  
ของหน่วยงานการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ (ส านกังาน  
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)  และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)   
รัฐบาลจะมุ่งเนน้ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ภายในปี 2561 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) โดยมี
เป้าหมายยทุธศาสตร์คือ1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล  2) คนไทย
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ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 3) คนไทยใฝ่ดี มี
คุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึก และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มี
วฒันธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้ มีทกัษะในการคิดและปฏิบติัมี
ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความสามารถในการส่ือสาร 
                  ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ไดผ้ลกัดนัให้มีการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการศึกษาไทยให้
พร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเทียบเคียงกบันานา
อารยประเทศ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหน้าของโลก มีศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – 
class standard school) จึงเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  และจดักระบวน 
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent 
Study:IS)โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเ รียนการสอนอย่างมี คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ
เป็นพลโลก มีทักษะ  ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในระดับเดียวกับ
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง และมุ่งเน้นการพฒันา
คุณภาพเยาวชนส าหรับยุค ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 และเป็นไป ตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO ไดแ้ก่  Learning 
to know  หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในส่ิงต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อไป ไดแ้ก่ การรู้จกั
การแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู ่และรวมทั้งการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ Learning to do  
หมายถึงการเรียนเพื่อการปฏิบติัหรือลงมือท า ซ่ึงอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ท่ีได้
ศึกษามารวมทั้งการปฏิบติัเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม Learning to with the others หมายถึงการ
เรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้ งการด าเนินชีวิตในการเรียน 
ครอบครัว สังคม และการท างาน Learning to be หมายถึงการเรียนรู้เพื่อใหรู้้จกัตวัเองอยา่งถ่องแท ้รู้
ถึงศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัรายงานของ North Central Regional 
Educational Laboratory & Metiri Group (2003: 2)ไดก้ล่าวว่าทกัษะต่างๆในสังคมแห่งความรู้ 
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(Knowledge Society) มีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของคนในยุคศตวรรษท่ี 21ซ่ึงมี 
ความส าคญัพอๆกนักบัทกัษะใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขณะน้ีเราก าลงัก้าวออกจากยุคของขอ้มูล
ข่าวสาร (Information Age)ไปสู่ยคุของการสร้างสรรค ์(Conceptual Age) และได ้ระบุวา่ส่ิงท่ีส าคญั 
และมีความจ าเป็นส าหรับในการพฒันาผูเ้รียนท่ีจะให้ประสบผลส าเร็จในปัจจุบนัน้ีตามฐานความรู้
(knowledge based) และสังคมโลก (global society) นั้น มี 3 ประการคือ 1) ประชาชนตอ้งยอมรับวา่ 
ในปัจจุบนัน้ีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการศึกษาของผูเ้รียน 2)โรงเรียนตอ้ง
ยอมรับวา่การออกแบบการเรียนรู้ใหม่ๆท่ีเกิดจากการวิจยัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวกบัวิธีการใชเ้ทคโนโลย ี 
และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีประสิทธิภาพในบริบทของเน้ือหาทางวิชาการอยา่งเขม้งวด และ 3) 
ผูก้  าหนดนโยบายตอ้งก าหนดใหก้ารประเมินผลเป็นภารกิจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียนโดย
ใหโ้รงเรียนมีการประเมินผลท่ีวดัทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
                  การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะต้องพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนให้มีศกัยภาพตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรและเทียบเคียงกบันานาประเทศไดพ้ร้อม
กบัมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับท่ีจะด ารงชีวิตตามกระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม
โลกอย่างรวดเร็ว และท่ีส าคญัเพื่อเป็นการต่อยอดในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป การท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียนสู่คุณภาพท่ีคาดหวงัในระดบัมาตรฐานสากลจะตอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับในยุคศตวรรษท่ี 21 ดังท่ีวิลัยพรณ์  เสรีวฒัน์ (2555) ได้
ท าการศึกษาวจิยัการประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และจากผลการวิจยัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวา่ความเป็นสากลทางการศึกษานั้นหน่วยงานทางการศึกษา ตอ้งปรับเปล่ียนมาตรฐาน
การเรียนการสอนใหสู้งข้ึน หรือทดัเทียมกบันานาอารยะประเทศ เพื่อพฒันาประชากรให้พร้อมท่ีจะ
เรียน หรือท างานไดทุ้กแห่งในโลกในมาตรฐานเดียวกนั และการท่ีจะท าเช่นนั้นไดต้อ้งมีการพฒันา
โรงเรียนใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล  Chalker & Haynes (2004) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีท่ีดีท่ีสุด
ในระบบการศึกษาจาก 10 ประเทศ ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การก าหนดมาตรฐานสากลจะเป็นส่ิงบอกให้
รัฐบาลรู้ว่า นกัเรียนควรรู้อะไร และท าอะไรได ้เน้ือหาส าคญัส าหรับการเป็นพลโลก ควรได้ถูก
สอนในทุกโรงเรียน นอกจากน้ีผลการศึกษาของปาจรีย ์ รัตนานุสนธ์ิ (2556) ท่ีไดพ้ฒันาตวับ่งช้ี
คุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียดา้นความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การปรับตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างทางการเมือง เคารพสิทธิและ
เสรีภาพ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมสันติภาพและความเท่าเทียมกนั การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดบัต่างๆ การใชท้รัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตระหนกัและมีส่วน
ร่วมในปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม  ตระหนกัถึงความส าคญัในสาธารณสุขพื้นฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง    
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ทั้งน้ี ดิเรก วรรณเศียร; ประสิทธ์ิ เขียวศรี; และนพรุจ ศกัด์ิศิริ ไดว้ิจยัและพฒันารูปแบบการจดั
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า องค์ประกอบดา้นการจดัการเรียนรู้ดา้นคุณภาพครู และ 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร เป็นองคป์ระกอบท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ขอ้คน้พบส าคญั 
ของการวจิยั คือครูยงัไม่สามารถใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ได้รวมถึงปัญหา 
ดา้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีงาน 
วิจยัยงัเสนอให้โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องเลือกครูท่ีเป็นคนเก่ง คนดี มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี  
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงโดยตอ้งส่งเสริมให้ครูมีคุณลกัษณะ และพฤติกรรมดา้น 
การพฒันาหลกัสูตร การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร มีการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีดี สามารถใช ้
แนวการวดัประเมินผล และจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สามารถใชส่ื้อนวตักรรม 
เพื่อการเรียนรู้ มีผลงานวิจยั และโครงงานรวมถึงตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นนักวิจยั  สอดคล้องกบั 
ผลการสัมภาษณ์ประธานกรรมการคุรุสภา(2557)ท่ีได้กล่าวถึงสภาพการณ์ปัจจุบนัของการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นควรจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เติบโตเต็มตาม
ศกัยภาพเช่ือมโยงกับศตวรรษท่ี 21 โดยครูจะต้องจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ศกัยภาพท่ีเป็นสากล (Global Competency) ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประหลกัๆ4ดา้นหรือ CCPR 
Modelคือ 1) Critical Mind คือสอนให้ผูเ้รียนมีการคิดวิเคราะห์ 2) Creative Mind มีการคิด
สร้างสรรคคิ์ดส่ิงใหม่ๆให้กบัตนเองและสังคม 3) Productive Mind คือการมีผลผลิตใหม่ๆดว้ยค่า
ของคนและผลของงานและ4) Responsibility Mind การมีความรับผิดชอบและคุณลกัษณะของครูท่ี
สอนในโรงเรียนมาตรฐาน สากลควรมีทกัษะ7ประการหรือทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 คือ 1) สร้าง
และบูรณาการความรู้ได ้2) มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 3) มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทาง
ความคิด 4) รู้และเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ 5) มีทกัษะการสอนให้เติบโตตามศกัยภาพและสร้างผลงาน
ได ้6) เข็มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม 7) เป็นผูน้ าและน าการเปล่ียนแปลงได้ และจาก
การสัมภาษณ์รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) ถึงสภาพการณ์ใน
การจดัการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมาตรฐาน สากลนั้นครูจะตอ้งมีสมรรถนะดา้นทกัษะการเป็นครูซ่ึงประกอบดว้ย
ทกัษะ 8 ด้านคือ 1) ทกัษะการวินิจฉัยท าความรู้จกั และท าความเขา้ใจศิษย ์2) ทกัษะสร้างแรง
บนัดาลใจ  3) ทกัษะการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning: 
PBL) 4) ทกัษะการชวนศิษยท์  าการเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพื่อปรับปรุงการท างาน(Reflection 
/After Action Review (AAR)  5) ทกัษะการประเมินเพื่อพฒันา /ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายคน 6) 
ทกัษะการเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่จากการท าหน้าท่ีครู 7) ทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และ 8) 
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ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการ
พฒันาผู ้เรียนให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21และมีศักยภาพเป็นพลโลก ในท านองเดียวกัน
ผูอ้  านวยการส านกังานมธัยมศึกษาตอนปลาย (2557) ซ่ึงเป็นผูท่ี้รับผิดชอบดูแลโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลกล่าวว่า จากสภาพของความเป็นสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ถูกขบัเคล่ือนตาม
สภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆในโลกอยา่งหลากหลาย จึงตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก
ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนของครูตอ้งใชก้ระบวน การจดัการเรียนรู้ตามบนัได 5 ขั้น ไดแ้ก่ 1) 
การตั้งค  าถาม/ สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 2) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ 
(Searching for Information)  3) การสร้างองคค์วามรู้ (Knowledge Formation)  4) การส่ือสารและ
น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 5) การ บริการสังคมและจิตสาธารณะ
(Public Service) และไดก้ล่าวว่า คุณลกัษณะของครูนั้นมีองค์ประกอบ  หลกัๆ คือ 1) ครูจะตอ้งมี
ทกัษะในการประเมินผล  2) ทกัษะและความสามารถท่ีให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไปสู่ความ
เป็นสากล ได้แก่ ทกัษะ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองทกัษะความสามารถในดา้นเทคโนโลยี และรวมถึงทกัษะความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 3) ครูจะตอ้งมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 4) การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  5) 
มีความ มุ่งมัน่เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูป้ลูกฝังคุณธรรมส่ิงท่ีดีต่างๆให้นักเรียนมี
จิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง และสังคมพร้อมกา้วสู่การมีทกัษะชีวติสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและมีความสุข  
                  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองภาพการศึกษาไทยใน  
อนาคต 10-20 ปี ซ่ึงไดเ้สนอแนะวา่ในการจดัการศึกษาควรพฒันาบุคคลให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ  
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปรับตวัเพื่ออยูร่่วม
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ส าหรับหลกัสูตรควรมีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสมองทั้งสองซีก   
ไม่ว่าจะเป็นดา้นศิลปวฒันธรรม สังคม ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงดา้นวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์  สุขอนามยั และหลกัสูตรควรมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ 
บริบทสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ควรเป็น
กระบวนการท่ีปลุกเร้า และเสริมสร้างสติปัญญาของผูเ้รียนตามแต่ละช่วงวยัโดยเน้นการคิด 
วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล และเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี   ในส่วนของดา้นครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการส่งเสริมและ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง มีความรู้และทกัษะการสอนในสาขาวิชา มีความสามารถทางภาษาและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ 
สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลยัมหิดล (2557)กล่าววา่ในการจดั 
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การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีองคป์ระกอบหลกัๆ คือ 1) การจดัการเรียนรู้ตอ้งเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล/การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และการพฒันาการของผูเ้รียน 2) การเรียน
ดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือท า (Learning by doing)  3) การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบั
ดา้น (Flipped Classroom) 4) การสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น(Meaningful 
Participation) และองค์ประกอบของทกัษะท่ีเรียกว่าโอกาสทองของผูเ้รียน(Golden Period) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ทกัษะ คือ1) ทกัษะการใชเ้หตุผล (Advance Reasoning Skills)  2) ทกัษะการคิด
วิเคราะห์ /คิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking Skills) 3) ทกัษะการแกปั้ญหา
(Problem Solving Skills) 4) ทกัษะการรู้คิด (Meta Cognition Skills) และอีกประการหน่ึงคือการเรียนรู้
ทางอารมณ์ และสังคมหรือการเหลาความคิด (Scaffolding) ซ่ึงมี 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การรู้จกัรัก
ตนเองและสังคม (Learning to love) 2) การตระหนกัรู้สังคม (Social-awareness) 3) ความสามารถ
ทางการเขา้สังคม (Social Competence)  4) การสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล (Relationship 
skills) 5) การจดัการตนเอง (Self-management) และ6) การมีจิตสาธารณะ(Public mind) ซ่ึงส่งผล
ใหผู้เ้รียนสามารถรับรู้และเขา้ใจความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตนและผูอ่ื้นได้ตามความเป็นจริง 
สามารถควบคุมอารมณ์และการกระท าของตนให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถ
ส่ือสารกับผูอ่ื้น และสร้างสัมพนัธภาพกับผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดี ส าหรับคุณลักษณะของครูนั้น 
ประกอบดว้ย 1) ครูจะตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator)  2) มีทกัษะการฟัง/มีเหตุมีผลและ
มีสุนทรียศิลป์ 3) เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกของความเป็นครู 4) มีความ
เมตตา (Mankind) 5) มีทกัษะในการดูแลผูเ้รียนและ 6) การเปิดใจเรียนรู้หลังท ากิจกรรมเพ
เพื่อปรับปรุงการท างาน(After Action Review : AAR)  และจากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ (2557) ซ่ึงเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในจงัหวดัราชบุรีได้
กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล และมี
ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติในยคุศตวรรษท่ี 21 มีองคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี 1)  
การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน 2) ) การเรียน
ดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือท า(Learning by doing) เนน้ฝึกทกัษะเพื่อน าไปสู่สัมมาชีพ 3) พฒันา 
ผูเ้รียนผ่านการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent Study)  4) จดัรูปแบบกระบวนการจัด 
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
สามารถสรุปองคค์วามรู้ไดด้้วยตนเอง และ 4) พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถสร้างสรรค์นวตักรรม ส่วนคุณลกัษณะของครูนั้นองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัๆไดแ้ก่ 1) ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาการ และ
เน้ือหา 2) มีความสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์(ICT)ในการจดัการเรียนการสอน และการวดัและ
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การประเมินผล  3) มีคุณธรรม จริยธรรม 4) มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  5) มีการพฒันาตนเอง 
และสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพ 6) มี
สมรรถนะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
                 ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่าการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสมารถ และ
ทกัษะในการปฏิบติังานในวิชาชีพครูนับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง  ทั้งน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 80 แห่งพระราช บญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
ได้ระบุให้มีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง        
วิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสมในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ 
กา้วหน้าแก่ราชการ  และยงัไดร้ะบุว่า สมรรถนะเป็นมาตรฐานและเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้การ
บริหารงานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมรรถนะจะเป็นตวับ่งบอกวา่ ถา้เราตอ้งการจดัการเรียน
การสอน การบริหาร หรือการนิเทศการศึกษาให้ประสบความส าเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย
จะตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะดา้นใดบา้งเพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีของตนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสามารถในดา้นการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา
นั้น มีความส าคญัอยา่งยิง่เพราะเก่ียวพนัโดยตรงกบัการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนโดยตรง  (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา,2549) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หน่วยงานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา
ศึกษา และพฒันาวิชาชีพครูได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาคุณภาพครู คือการก าหนด มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเป็นขอ้ก าหนดคุณสมบติัดา้นวิชาชีพ (Professional Qualification) โดย
ก าหนดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบติังาน และมาตรฐานการ
ปฏิบติัตนโดยไดจ้ดัท าคู่มือการประเมินสมรรถนะครูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าแบบประเมิน
สมรรถนะครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ประเมินสมรรถนะ
ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และการปฏิรูประบบราชการ และหน่วยงานต่างๆซ่ึงส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(2547) ได้น าแนวคิดของสมรรถนะมาใช้ในการบริหารบุคคลในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบนัได้น าแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ
(Competency) มาใช้ในหน่วยงานการศึกษามากข้ึนและในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องคก์าร
ชั้นน าต่างๆได้น าระบบสมรรถนะมาเป็นพื้นฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกทิศทาง และคุม้ค่ากบัการลงทุน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์การอีกแนวทางหน่ึงดว้ย ดงันั้นสมรรถนะจึงมีความส าคญัต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์าร สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกวา่เพื่อน
ร่วมงานคนอ่ืนๆโดยคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังาน
ท่ีตนรับผดิชอบใหสู้งกวา่หรือเหนือกวา่เกณฑ/์เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(David C. Mc Clelland, 1975)  
สมรรถนะ (Competency) จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม และทวีความส าคญัต่อ
การบริหารทรัพยากรมากข้ึนเร่ือยๆ และถูกน ามาใชใ้นองคก์รต่างๆมากข้ึนโดยยึดหลกัสมรรถนะท่ี
สอดคลอ้งต่อการปฏิบติังานในมาตรฐานระดบัสูง (High Performance) ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  ถึงแมว้า่ทางหน่วยงานทางการศึกษาไดเ้ห็นความส าคญั
ของสมรรถนะซ่ึงน ามาใชใ้นการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
พฒันาการศึกษา และการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในการก าหนดสมรรถนะ
จะตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคลอ้งรองรับกบัหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของบุคคล (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2548) สอดคลอ้งกบัฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงษ ์
(2548) ท่ีได้กล่าวว่า ปัจจุบนัโลกของเราก าล ังก้าวสู่ยุคการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์
ความรู้(knowledge-based economy) “องค์การใดก็ตามท่ีมีทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพสูงหรือมีความรู้ 
ความสามารถสูงก็จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง” ดงันั้นองค์การต่างๆจึงพยายาม 
แสวงหาเคร่ืองมือและวิทยาการใหม่ๆเพื่อน ามาจัดท าระบบหรือวางแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กา ดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถของ
บุคลากรในองค์การอย่างมีระบบต่อเน่ืองและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์
วฒันธรรมองคก์าร และยทุธศาสตร์องคก์ารเพื่อเป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมท่ีดีในการท างาน
ของบุคลากรซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรได้อย่าง  
ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานส าคญัของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในดา้น 
ต่างๆขององค์การ เช่น การพฒันาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน และการพฒันาความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกบัชูชัย สมิทธิไกร (2552) ท่ีกล่าวว่า สมรรถนะของบุคลากรมี
ความส าคญักบัทุกวชิาชีพในอนัท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัขององคก์ารข้ึนอยูก่บัคุณภาพของบุคลากรในองคก์าร หรือท่ีเรียกวา่ 
“ทุนมนุษย”์  ซ่ึงหมายถึงสมรรถนะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ  และเป้าหมายขององค์กร องค์กรใดท่ีมีทุนมนุษย์ท่ีดีเลิศย่อมมีโอกาสท่ีจะ
บรรลุผลส าเร็จไดดี้และเร็วกว่า และจากการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา (OECD, 2013)ไดก้ล่าวถึงระบบการศึกษาอาจจะมีการพฒันามาตรฐานการสอน และ 
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เกณฑ์ของแต่ละแห่งไว ้แต่อย่างไรก็ตามการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสามารถครอบคลุม
การศึกษาไดท้ั้งระบบนั้น ส่ิงท่ีจะอธิบายถึงคุณภาพการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไดสู้ง ก็คือสมรรถนะ
ในการจดัการเรียนรู้ของครูซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนได ้เรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และการ
ปฏิบติังานของครูซ่ึง ความรู้และทกัษะต่างๆจะสะทอ้นถึงการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียน และในท านองเดียวกนั กฤษณพงศ ์ 
กีรติกร (2557) ไดก้ล่าวถึงการยกระดบัคุณภาพ “ครูไทยในศตวรรษท่ี 21” ว่าครูตอ้งมีสมรรถนะ
และความเช่ียวชาญในการท างานท่ีประกอบดว้ย ความรู้  ทกัษะ และทศันคติท่ีดีต่อการท างานซ่ึง
จากการศึกษาและวจิยัของSteiner(2010) พบวา่ สมรรถนะการเรียนรู้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานท่ี 
มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ของครู และสมรรถนะท าให้ระบบ การศึกษามีการ
พฒันาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนครูจึงตอ้งใช้สมรรถนะเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัเพื่อพฒันา
ตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานของความส าเร็จ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินระดบั ความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  
                 จากท่ีกล่าวมาได้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของสมรรถนะท่ีมีต่อการพฒันาศกัยภาพ 
ของบุคลากรในองคก์ารอยา่งมีระบบซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของบุคลากร และองค์กรโดยน าสมรรถนะมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับ 
ครู สถานศึกษา องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต และพฒันาครูควรอยา่งยิ่งท่ีจะไดมี้การศึกษา และน า
ความรู้เก่ียวกับสมรรถนะครูมาใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาครูให้มีคุณภาพ เพราะครูเป็นผูท่ี้มี
ความส าคญัท่ีสุดในการจดักระบวนการเรียนรู้จึงไดมี้หน่วยงานต่างๆ และนกัวิชาการหลายคนไดมี้ 
การศึกษาวิจยัถึงปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัครู ซ่ึงปัญหาครูไม่มีคุณภาพมิไดเ้กิดจากระบบไม่ดี แต่  
เกิดจากครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ไม่มีแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง อีกทั้งขาดตวับ่งช้ีท่ี 
ชัดเจนว่าครูท่ีสอนดีควรแสดงออกถึงพฤติกรรมการสอนแบบใด (ส านักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา, 2551) ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลได้จดัท าตวับ่งช้ีส าหรับวดัความส าเร็จของ
โครงการไวเ้พื่อตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินโครงการในภาพรวมแต่ยงัขาดตวับ่งช้ีดา้น
กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีควรก าหนดไวก่้อนให้ชัดเจน
เพื่อท่ีครูจะไดน้ าไปใชใ้นการปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิผลกบัผูเ้รียน ดงันั้นถา้ไดมี้การ
ก าหนดสมรรถนะ และตวับ่งช้ีดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู และน าไปใช้ประเมินสมรรถนะดา้น
การจดัการเรียนรู้ของครูก็จะท าให้ทราบขีดความสามารถในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การมี
สารสนเทศทางการจดัการเรียนรู้ของครูวา่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือไม่เพียงใด ทั้งน้ีในการ
พฒันาตวับ่งช้ีการศึกษานับเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งซ่ึง Pollate (1990 อา้งถึงในประยูร เจริญสุข, 
2553: 20) ไดก้ล่าววา่ ประโยชน์ของตวับ่งช้ีทางการศึกษาเม่ือน าไปใชใ้นการศึกษาจะมีประโยชน์
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ในการติดตามผลของระบบการศึกษา และช่วยตรวจสอบวา่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการหรือพึงประสงคห์รือไม่ ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี และ
ยงัเป็นขอ้ความท่ีก าหนดนโยบาย ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในการวางแผน คือขาดความชดัเจนในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ และนโยบายมกัจะระบุในลกัษณะท่ีกวา้งมากเกินไปการน าตวับ่งช้ีมาใช้ใน
ขอ้ความก าหนดนโยบายจะช่วยให้ทราบส่ิงท่ีต้องการตามเป้าหมายของนโยบายได้ชัดเจนข้ึน
นอกจากน้ีแล้วยงัสามารถใช้ในการเปรียบเทียบการศึกษาระหว่างโรงเรียน  อ าเภอ จงัหวดั และ
ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศไดห้รือใช้เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การศึกษาท่ีมีความตรง และ
ความเท่ียงซ่ึงจะท าให้ประเทศท่ีมีระบบการศึกษาในกลุ่มเดียวกันสามารถใช้ข้อมูลอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้และใชศึ้กษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ของระบบการศึกษาในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ่าเปรียบเสมือนการศึกษาระยะ
ยาว ซ่ึงการท่ีจะไดต้วับ่งช้ีท่ีดีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัความส าเร็จได้
ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุดนั้นควรจะตอ้งมีการพฒันาตวับ่งช้ีให้ครบทุกมิติและครอบคลุม
ลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งมีกระบวนการพฒันาท่ีมีความตรง ความถูกตอ้ง มีการก าหนด
เกณฑข์องตวับ่งช้ีโดยใชผ้ลงานวจิยัเป็นฐานสนบัสนุนดว้ย (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2547:2)   
                   ดว้ยเหตุผลและความส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษา จึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
มาตรฐานสากลซ่ึงเป็นโรงเรียนตน้แบบท่ีจะสร้างเยาวชนไทยให้มีคุณภาพทดัเทียมมาตรฐานโลก
และมีความส าคญัอยา่งมากในอนัท่ีจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการผลิตครู การพฒันาครูน าไปก าหนด
เป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูหรือเป็นเคร่ืองมือในการ
เสริมสร้างใหค้รูมีสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีไดม้าตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้มีการ
ปฏิรูปครูในดา้นการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีไปสู่
การสร้างโมเดลโครงสร้างสมรรถนะ และตัวบ่งช้ีสมรรถนะท่ีผูว้ิจ ัยสามารถตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งสามารถน าโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนหรือประเมิน
สมรรถนะของครูท่ีสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือในโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทัว่ไปท่ีต้องการยกระดับการจดัการเรียนรู้สู่โรงเรียนท่ีเป็นมาตรฐานสากล อนัจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูและส่งผลต่อคุณภาพในการจดัการเรียนรู้ และการพฒันา
การศึกษาใหมี้คุณภาพสูงข้ึนเท่าเทียมหรือสูงกวา่กบัระดบัสากล  นอกจากน้ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูสามารถน าสมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
เป็นผลจาการวิจยัไปใช้ประโยชน์และประกอบการตดัสินใจเพื่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
                 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาสมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู  
โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา และสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลประกอบดว้ย 1)  หลกัการ เจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  2)  สมรรถนะครู  3)  สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 4)  การพฒันาสมรรถนะ  5) 
กรอบแนวคิดและการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 6) แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนในประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล 7) หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการจดัการเรียนรู้   
 8) คุณลกัษณะและศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 9) แนวคิดการพฒันาตวับ่งช้ี 10) แนวคิด 
การประเมินสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะตามกรอบการประเมิน 4 ดา้น ดงัแผนภาพท่ี1
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      แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล 

                                                                       หลักการและเจตนารมณ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย(2553) ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย(2555) 
                                                                               แนวคิดสมรรถนะครู 
      ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) Stacy Zeiger (2015) Teaching Community (2015) University of South Dakota (2016 )ส านกัพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) Kiymet Selvi  (2010 ) Coombe, Christine (2014) SEAMEO INNOTECH   (2010)                                                                               
                                                                              แนวคิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549)กญัญานนัท ์ ยกุตแ์ผน (2552) พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ยนิดีสุข (2551)ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556) 
 Danielson  (2007)NIE, Singapore(2009) Asia Society  (2011 SEAMEO INNOTECH (2010) Schleicher, A.  (2012 )ส านกังานการมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (2555) 
                                                                         แนวคิดการพฒันาสมรรถนะ 
Mansfield (1996) Spencer & Spencer (1993 : 93-134) Shermon (2004:46)  กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2537)สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548) และเท้ือน  
ทองแกว้  
                                                                           แนวคิดการพฒันาตัวบ่งช้ี 
Johnstone (1981) นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) สุวมิล  ติรกานนัท ์ (2545) และรัตนะ บวัสนธ์  (2555) 
                          แนวคิดการประเมินสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะตามกรอบการประเมิน 4 ด้าน  
 Stufflebleam (1981) 
                                                                 กรอบแนวคิดและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
  Partnership for  21st Century Skills) (2009) Asia Society ( 2012 ) Trilling and Fadel (2009: 176-177) North Central Regional Educational 

Laboratory & Metiri Group (2003 ) Cisco Systems Inc. (2010) MOE,2015 Beers, S.Z. (2011) 
                                                                   หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
Glasersfeld (1996  ทิศนา   แขมมณี  (2554)  Gardner(2007)    สพฐ   Barkley, Cross และ Major (2004) Brockett and Hiemstra (1991) 
                                                             แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล 
Asia Society (2010,2011) Stewart (2008: 103-104) NIE, Singapore  (2013)Ko, J., Sammons, P. and Bakkum, L. (2013:14 Kim Ee-gyeong and 
Han You-kyung (2002:42)Center on International Education Benchmarking (2014) McKinsey & Company (2007)  
The Department of Education and Early Childhood Development (2013)  โรงเรียนในประเทศฟินแลนด ์  ประเทศสิงคโ์ปร์   ประเทศฮ่องกง   
ประเทศเกาหลีใต ้และ  ประเทศญ่ีปุ่น  
                                                                 คุณลกัษณะและศักยภาพของผู้เรียนท่ีเป็นสากล 
The Asia Society (2012:5)ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551)  คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช ,2557)  กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโ์ปร์ (MOE,2015 )    

                           
                                 

 
                     

 
 

ร่างสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
สมรรถนะประจ าสายงาน(Functional Competency)  
 

           สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
                        ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

                 ปรับปรุง 

สมรรถนะยอ่ย         

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

 
 

ครูประเมิน
ตนเองตาม
สมรรถนะ 

           ประเมินสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
                              การจัดการเรียนรู้ 
1.มาตรฐานการใชป้ระโยชน์ (Utility standard) 
2.มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility standard) 
3.  มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) 
4.มาตรฐานความถูกตอ้ง (Accuracy standard) 
Stufflebleam (1981) 
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 ค าถามการวจัิย     
  1. สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง      
                2. รูปแบบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลประกอบด้วย     
อะไรบา้ง   
                3. ความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั     
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งไร     

   4. ประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน   
มาตรฐานสากลอยูใ่นระดบัใด    
  
วตัถุประสงค์การวจัิย    
                1.  เพื่อศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู    
โรงเรียนมาตรฐานสากล   
                2.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน    
มาตรฐานสากล   
                 3.  เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ     
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                 4.  เพื่อประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ   
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
  
สมมติฐานการวจัิย     
                 1. สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี   
ก าหนดไวใ้นโมเดลโครงสร้างมีความเหมาะสมตามเกณฑ ์  
                  2. โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน   
มาตรฐานสากลท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                  3. ประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการประเมิน (standard of evaluation) 4 ดา้น คือ
มาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility standard) มาตรฐาน 
ความเหมาะสม (Propriety standard) มาตรฐานความถูกตอ้ง (Accuracy standard) อยูใ่นระดบัมาก 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
                     1. สมรรถนะ  หมายถึง  พฤติกรรมของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดแ้สดงออก
ถึงความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย หรือสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional competency) 
                         1.1 สมรรถนะหลกั หมายถึง ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีส าคญัหรือเป็น
หลักของครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูงประกอบดว้ย 
สมรรถนะการพฒันาวชิาชีพ สมรรถนะจริยธรรม จรรณยาบรรณและค่านิยม   สมรถนะการส่ือสาร   
สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน และสมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
                          1.2 สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง ความรู้ ทกัษะและ คุณลกัษณะท่ีเฉพาะหรือ
ท่ีมีอยู่เป็นพิเศษส าหรับครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้      
เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมายและตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาสูงประกอบดว้ย สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร  สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้        
สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน สมรรถนะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพฒันา
นวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สมรรถนะการท างานเป็นทีม  และ สมรรถนะสังคมและ   
วฒันธรรม      
                    2.  การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลไดใ้ชเ้ทคนิค   
กลยทุธ์ วธีิการ ส่ือวสัดุ ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยี และการวดัและประเมินผลผูเ้รียน
โดยน ามาด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การจดัการเรียนรู้ของทกัษะในศตวรรษท่ี 
21  การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การจดัการเรียนรู้ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล และการจดัการเรียนรู้ “บนัได 5 ขั้น” เพื่อการพฒันาผูเ้รียน (Five  steps for student 
development สู่มาตรฐานสากล  
                    3. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู   หมายถึง การใชค้วามรู้ ทกัษะ และ คุณลกัษณะ
ของครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามสมรรถนะหลกั และตามสมรรถนะประจ า
สายงานซ่ึงเป็นต าแหน่งงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้ไดบ้รรลุตามมาตรฐานหรือสูง
กวา่เกณฑม์าตรฐานสากลส่งผลใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จ คือ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา   ล ้ าหน้าทางความคิด   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ 
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
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                   ความรู้ (K:Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ี หรือแสดงให้เห็นวา่ครูมีความรู้ และความ
เขา้ใจในหลกัการทฤษฎี วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็น
ความรู้หรือแนวคิดหลกัท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะหลกัเช่น การจดัการชั้นเรียน การวิจยัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนการพฒันาวิชาชีพเป็นตน้  รวมถึงส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่ครูมีความรู้ และความเขา้ใจในหลกัการทฤษฎี 
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีสะทอ้น
สมรรถนะประจ าสายงานเช่น ความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้ และการ
ประเมินผูเ้รียน เป็นตน้ 
                    ทกัษะ (S:Skill) หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ี หรือแสดงใหเ้ห็นวา่ครูมีความสามารถ ความช านาญการ 
ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้และ  
และตามบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะหลกั เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน 
การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  การใหค้  าปรึกษาผูเ้รียน และการคน้ควา้หาความรู้เป็นตน้ รวมถึงส่ิงท่ี
บ่งช้ีวา่ครูมีความสามารถ ความช านาญการและเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้และการปฏิบติังานท่ี
สะทอ้นถึงสมรรถนะประจ าสายงาน เช่น การสร้างและการพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้ 
การประยกุตใ์ชว้ธีิสอนแบบต่างๆและการสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ เป็นตน้ 
                    คุณลกัษณะ (A:Attribute) หมายถึงส่ิงท่ีบ่งช้ีหรือแสดงใหเ้ห็นวา่ครูมีพฤติกรรมท่ีแสดง  
แสดงถึงค่านิยม ทศันคติท่ีดีงามต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของความเป็นครูและต่อ  วชิาชีพ
ครูซ่ึงสะทอ้นถึงสมรรถนะหลกัเช่น การเป็นผูน้ าทางวชิาการ การปฏิบติัตนตาม  จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รวชิาชีพ เป็นตน้รวมถึงส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่ครูมีพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงค่านิยม  ทศันคติท่ีดีงามต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีในการจดัการเรียนรู้ 
อนัสะทอ้นถึงสมรรถนะประจ าสายงาน เช่นการพฒันาตนเอง การพฒันาความฉลาดทาง  อารมณ์  
การท างานเป็นทีม ความตระหนกัต่อโลก  และความตระหนกัในความหลากหลายทางสังคมและ
วฒันธรรมเป็นตน้ 
                4.  การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการสร้างตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีไดจ้าก
การศึกษา และสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด   เอกสาร  ต ารา และงานวิจยั ประกอบดว้ย การก าหนด
วตัถุประสงค ์ การรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะ  การพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ  การทดสอบเพื่อยืนยนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการประเมินประสิทธิผลเพื ่อให้ได ้ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีความ
ถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ในการน าไปปฏิบติัจริง 
                    5. โรงเรียนมาตรฐานสากล  หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัด  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
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เทียบเคียงมาตรฐานสากลและตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศกัราช 2551 โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 มีคุณลกัษณะ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) และมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World citizen) คือมี  
ความเป็นเลิศวชิาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ยสองภาษา  ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์   
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
                  6. มาตรฐานการประเมิน  หมายถึง  เกณฑ์ในการวดัและประเมินประสิทธิผลของ   
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย   
มาตรฐานการใช้ประโยชน์  มาตรฐานความเป็นไปได ้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐาน   
ความถูกตอ้ง 
                   7. ประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ระดบั 
ขีด ความสามารถท่ีประสบผลส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน   
มาตรฐานสากลตามสมรรถนะและตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  
                  8. ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง  ผูที้ ่ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสถานศึกษาเขา้โครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล และจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6     
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา  
                 ประโยชน์เชิงวชิาการ  
                 1. โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์  าให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทยและสามารถน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อการวิจยัต่อเน่ืองหรือพฒันา
ใหส้มบูรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 
                 2. โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  ดงันั้นจึงสามารถน าไปใชเ้พื่อการวิจยักบั
การวิจยัของประเภทอ่ืนๆต่อไปไดอี้ก เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจยัและพฒันา 
หรือการวจิยัเชิงสาเหตุ เป็นตน้ 
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ประโยชน์ในการน าผลการวจัิยไปใช้   
  1. ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ีไดโ้มเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจัด    

การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการยืนยนัด้วยกระบวนการวิจยัซ่ึงสามารถ  
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรียน รู้    
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงจะท าให้ทราบจุดเด่น จุดด้อยในการจดัการเรียนรู้ของครู และ 
สามารถ วางแผนพฒันาครูไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง   ช่วยลดปัญหาความ  
ไม่มีคุณภาพของครู ลดเวลา และปัญหาในการพฒันาครูท่ีไม่ตรงกบัสภาพความตอ้งการจริง    
                   2. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถน าสมรรถนะและตวั 
บ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไปใช้ในการตรวจสอบและ
ประเมินครู เพื่อน าผลไปก าหนดแนวทางในการพฒันาครู   
                   3. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าไปใชใ้นการออกแบบจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมครูให ้
มีสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน 
                   4. สถานศึกษาทัว่ไป   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูสามารถน าสมรรถนะและตวับ่งช้ี สมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการก ากบัติดตาม 
(monitoring) เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล  (evaluation) การด าเนินงานในการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
                   5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน าสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะท่ีพฒันาข้ึนไปประยุกตใ์ช ้เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจดัการโครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากลในดา้นกระบวนการบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และการพฒันาครู           
ผูส้อนใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ และเพิ่มประสิทธิผลดา้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็น
พลโลก 
 
 
  



บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  
                การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
                 1. โรงเรียนมาตรฐานสากลและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    3. แนวคิดและหลกัการในการจดัการเรียนรู้ 
    4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                 

 
โรงเรียนมาตรฐานสากลและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
                  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2555)ไดก้ล่าวถึงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) หมายถึง โรงเรียนท่ีพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนอยา่งมี
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลรวมทั้งมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได ้ผูเ้รียนท่ี
มีคุณภาพ คือเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะ  (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐาน 
สากล (World class standard) และมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพเยาวชน
ส าหรับยคุศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO คือLearning 
to know หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในส่ิงต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อไป Learning to do
หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบติัหรือลงมือท า Learning to live with the others หมายถึง  การเรียนรู้
เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข และLearning to be หมายถึง การเรียนรู้
เพื่อให้รู้จกัตวัเองอย่างถ่องแท ้ รู้ถึงศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจ และอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของตนเองได้ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก
เทียบเคียงได้กับนานาอารยประเทศโดยมุ่ง เน้นให้ผู ้เ รียนมีศักยภาพเพื่อยกระดับการจัด  
                                                                    
                                                                    20 
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การเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาสูงโดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียนเพื่อพฒันาไปสู่
จุดสูงสุดแห่งศกัยภาพซ่ึงการจดัการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีจุดมุ่งหมายและทิศทางท่ี
ชดัเจน ดงัน้ี 
                 1. พฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจง้ สร้าง
แรงกระตุน้ใหม่ๆให้ผูเ้รียนเกิดความมุ่งมัน่ รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถ
วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิต
สาธารณะและส านึกในการบริการสังคม 

    2. ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class Standard) 
โดยค านึงถึงความหลากหลายของผูเ้รียนซ่ึงมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนดัแตกต่างกนั มี
การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเพิ่มพนูศกัยภาพของผูเ้รียน ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็กบนพื้นฐาน   
พื้นฐานของความเขา้ใจ รู้ใจ และมีการใชก้ระบวนการคดักรองในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเป็น     
รายบุคคลเพื่อใหส้ามารถพฒันาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศกัยภาพ  

    3. ยกระดบัการบริหารจดัการดว้ยคุณภาพ (Quality System Management)พฒันาศกัยภาพ
ขององคก์รใหไ้ดม้าตรฐานสากล สอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของตวัเอง สามารถระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆและศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็จท่ีหลากหลายเพื่อปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจดัการศึกษาในทุกระดบั  
 
หลกัการและเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school) 
                   โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class standard school)  มีหลกัการและเหตุผลของ
การจดัโรงเรียนมาตรฐานสากลอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นวิทยาการ และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงน าไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และเป็น
แรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้หลายประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา  คุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็น
ตวับ่งช้ีส าคญัประการหน่ึง ส าหรับความพร้อมในการเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 และศกัยภาพในการ
แข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class Standard School) จึง
เป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดเป็น
นโยบายเพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนการพฒันายกระดบัการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผูเ้รียนมีศกัยภาพและความสามารถทดัเทียมกบัผูเ้รียนนานาประเทศโดย
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มีโรงเรียนในโครงการ 500 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนทั้งระดบั
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ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาซ่ึงมีโรงเรียนมธัยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 
โรงเรียน ดว้ยการใหโ้รงเรียนในโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและจดักระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดผ้ลกัดนัให้มีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรและ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับการแข่งขนัใน
เวทีโลกในยคุศตวรรษท่ี 21โดยมีการปรับเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากลภายใตส้าระ“การ 
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study:IS)‛ซ่ึงแบ่งเป็น 3 สาระประกอบดว้ย IS 1- การศึกษา
คน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (Research and Knowledge Formation)เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนก าหนด
ประเด็นปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน คน้ควา้ แสวงหาความรู้และฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
สร้างองคค์วามรู้ IS 2- การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระท่ี
มุ่งให้ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาวิธีการการถ่ายทอด/ส่ือสารความหมาย/แนวคิด ขอ้มูล และ
องคค์วามรู้ดว้ยวิธีการน าเสนอท่ีเหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  และIS 3- การ
น าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนน า/ประยุกตอ์งค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบติัหรือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดบริการสาธารณะ (Public Service) 
โดยมีกระบวนการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียกวา่เป็น ‚บนัได 5 ขั้น ของการจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ 
                 1.  การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกั 
คิด สังเกต ตั้งขอ้สงสัย ตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผล 
                  2. การสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็น
การฝึกแสวงหาความรู้ ขอ้มูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตหรือจากการปฏิบติัทดลอง เป็นตน้ 
                  3. การสรุปองคค์วามรู้ (Knowledge Formation)เป็นการฝึกให้น าความรู้และสารสนเทศ
หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวเิคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองคค์วามรู้  
                  4. การส่ือสารและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็น
การฝึกใหค้วามรู้ท่ีไดม้าน าเสนอและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดความเขา้ใจ  
                  5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบติัซ่ึง
ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในบริบทรอบตวัและบริบทโลกตามวฒิุภาวะท่ีเหมาะสมโดยจะน าองคค์วามรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์ 
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 ตัวช้ีวดัด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

      1. โรงเรียนจดัหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล   
      2. โรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนดัและศกัยภาพ

ตามความตอ้งการของผูเ้รียน   
       3.โรงเรียนจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย

ภาษาองักฤษ  
       4. โรงเรียนจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ การศึกษาคน้ควา้ และสร้างองคค์วามรู้(Research  

Knowledge Formation)การส่ือสารและการน าเสนอ(Communication and Presentation)และกิจกรรม
สร้างสรรค ์และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity)  

      5. โรงเรียนใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
      6. โรงเรียนใชร้ะบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจากการสอบ

ขอ้เขียน  สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบติั และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกบั
สถานศึกษาระดบัต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ 

                    ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2553) ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา
หลกัสูตรและการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เป็นทางเลือกส าหรับผูเ้รียนในหลายรูปแบบโดย
มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายส าคญัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาประเทศให้
สามารถแข่งขนัและทดัเทียมนานาประเทศซ่ึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรและการสอน ไวด้งัน้ี 
                   1. หลกัสูตรและการสอนทัว่ไป เป็นหลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาให้แก่ประชากร
วยัเรียนทุกคนเป็นภาษาไทย 
                   2. หลกัสูตรและการสอนเป็นภาษาองักฤษท่ีเรียกช่ือวา่ English Program เป็นหลกัสูตร
ท่ีจดัการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ เวน้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และประวติัศาสตร์ 
                   3. หลกัสูตรและการสอนก่ึงภาษาองักฤษ ท่ีเรียกวา่ IEP (Intensive English Program) 
หรือ (International Baccalaureate Organization) MEP (Mini English Program) เป็นหลกัสูตรท่ี
สถานศึกษามีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตวัอย่างเช่นในหลายโรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนในทุก
สาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทย เน้นเพิ่มเติมจ านวนคาบเรียนวิชาภาษาองักฤษมากข้ึน ในขณะท่ี
โรงเรียนอ่ืนๆมีการจดัการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษา 
องักฤษ และเพิ่มภาษาองักฤษในคาบเรียนของสาระเพิ่มเติม เป็นตน้หรือ EIL (English-Integrated 
Learning)เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยบูรณการภาษาองักฤษ 
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                 4. หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพเป็นการบูรการหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 
2545 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2546) ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนจบหลกัสูตรจะไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาท่ีตอ้งการและสามารถศึกษาต่อหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                 ส าหรับหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลพฒันาโดยยึดรูปแบบโครงสร้าง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึงหลกัสูตรสถานศึกษาประกอบดว้ย 3 
ส่วนไดแ้ก่ สาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติมตามจุดเนน้คือ IS 1- การศึกษาคน้ควา้
และสร้างองคค์วามรู้ (Research and  Knowledge Formation) IS 2-การส่ือสารและการน าเสนอ 
(Communication and  Presentation) IS 3- การน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม (Global Education  
and Social Service Activity) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
 
คุณลกัษณะของผู้เรียน หรือศักยภาพการเป็นพลโลกของผู้เรียน 
                    ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2553) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียน
หรือศกัยภาพการเป็นพลโลกของผูเ้รียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงัน้ี   
                    1. เป็นเลิศวิชาการ (Smart) คือ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยี รอบรู้ภาษา ขอ้มูล และทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์) มีผลการเรียนดีเป็นท่ียอมรับ
ระดบันานาชาติ มีความถนดัหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาหรือระดบัสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
                    2. ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย2 ภาษา (Communicator) คือ มีทกัษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพนัธ์
มีทกัษะการเลือกใช้วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลใช้ภาษาส่ือสารได้ดีทั้ ง
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษ  

     3. ล ้าหนา้ทางความคิด (Thinker) คือ มีความใฝรูุ้ สร้างสรรค ์กลา้เผชิญความเส่ียง คิดได้
ในระดบัสูง มีเหตุผล รู้จกัคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ วิจารณ์ สังเคราะห์และประเมินค่า กลา้น าเสนอ
ความคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละแตกต่าง สามารถปรับตวั นาตนในสถานการณ์ต่างๆไดดี้ แกปั้ญหาจดัการ
กบัความซบัซอ้นได ้ 

     4. ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Innovator) คือ สามารถจดัล าดบัความส าคญั วางแผนและ
บริหารจดัการสู่ผลส าเร็จ สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ มีผลงานออกแบบสร้างสรรค ์ประดิษฐคิ์ดคน้ น าเสนอ เผยแพร่ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
สามารถผลิตงานท่ีเหมาะสม มีคุณภาพสูง 
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     5. ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) คือ มีความตระหนกัรู้ต่อ
สภาวการณ์โลก สามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซบัซอ้น คลุมเครือ มีความรู้ เขา้ใจและตระหนกั
ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ โดยนกัเรียน
มีความตระหนกัรู้สภาวการณ์โลก สามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซบัซ้อน คลุมเครือ มีความรู้ 
เขา้ใจ และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และ
นานาชาติ  
                  ส านกังานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2553:15-19)  ไดก้  าหนดเป้าหมายในการพฒันา
ผูเ้รียน และตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนในแต่ละระดบัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
คุณภาพผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษาตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. การตั้งประเด็นค าถาม / 
สมมุติฐานอยา่งมีเหตุผล 
(Hypothesis Formulation) 

-ตั้งประเดน็ / ค าถามในเร่ืองท่ีตน
สนใจโดยเร่ิมจากตวัเอง เช่ือมโยง
กบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ประเทศ 
 -ตั้งสมมุติฐานและใหเ้หตุผล โดย
ใช ้ความรู้จากสาขาวชิาต่าง ๆ 
  

- ตั้งประเด็น / ค าถามเก่ียวกบั 
สถานการณ์ปัจจุบนั และ สงัคม
โลก -ตั้งสมมุติฐานและใหเ้หตผุลท่ี
สนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ประเด็น
ความรู้ โดยใชค้วามรู้จากสาขาวชิา
ต่างๆและมีทฤษฎีรองรับ 

2. การสืบคน้ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และสารสนเทศ หรือจาก
การปฏิบติั ทดลอง (Searching 
for Information) 
 

-ศึกษา คน้ควา้แสวงหาความรู้
เก่ียวกบั สมมุติฐานท่ีตั้งไวจ้าก
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย (เช่น 
หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ 
การปฏิบติั ทดลอง หรืออ่ืนๆ) 
-ออกแบบ วางแผน รวบรวมขอ้มลู
โดยใชก้ระบวนการวบรวมขอ้มูล
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ใชก้ระบวนการกลุ่มในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้
ความรู้จากสาขาวชิาต่างๆเพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ท างาน
บรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบ
การด าเนินงานท่ีก าหนด โดยการ
ก ากบัดูแล ช่วยเหลือของครูอยา่ง 

-ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ ขอ้มูล 
และสารสนเทศ โดยระบุ แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
-ออกแบบ วางแผนรวบรวม 
ขอ้มูลโดยใชก้ระบวนการรวบรวม 
ขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
-ใชก้ระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยใชค้วามรู้จาก
สาขาวชิาต่างๆ และพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้อยา่งมี
วจิารณญาณเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้น 
- ท างานบรรลผุลตามเป้าหมาย
ค าปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 



26 
 

ตารางท่ี 1 เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนในแต่ละระดบัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (ต่อ) 
คุณภาพผูเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษาตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3. การสรุปองคค์วามรู้
(Knowledge Formation) 

ต่อเน่ืองอยา่งมีประสิทธิภาพโดย
ค าแนะน าของครูท่ีให ้
- วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการท่ี
เหมาะสม 
- สงัเคราะห์และสรุปองคค์วามรู้
อภิปรายผลและเปรียบเทียบ
เช่ือมโยงความรู้ 
เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา 
อยา่งเป็นระบบ 

-อธิบายความเป็นมาของศาสตร์ 
หลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษา
คน้ควา้ 
- วเิคราะห์ ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการท่ี
เหมาะสม-สงัเคราะห์และสรุปองค์
ความรู้อภิปรายผล เปรียบเทียบ
เช่ือมโยง ความรู้ - เสนอแนวคิด 
วธีิการแกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบ 

4. การส่ือสารและการน าเสนอ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) 

เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด
อยา่งชดัเจน เป็นระบบ 
-น าเสนอในรูปแบบ หรือกลุ่ม  
โดยใชส่ื้อประกอบหลากหลาย 
- เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิง
วชิาการความยาว 2,500 ค  า 
-อา้งอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้
อยา่งหลากหลาย 
- เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์เป็นระบบ 
- น าเสนอในรูปแบบเด่ียว (Oral 
individual) หรือกลุ่ม( Oral panel 
presentation)เป็นภาษาไทยหรือ  
ภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี
หลากหลาย -เขียนรายงานการศึกษา
คน้ควา้เชิงวชิาการเป็นภาษาไทย 
ความยาว 4,000 ค าหรือ
ภาษาองักฤษความยาว 2,000 ค า 

5. การน าความรู้ไปใชบ้ริการ 
สงัคม 

-น าความรู้ไปประยกุต ์สร้างสรรค-์
--ประโยชน ์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
- เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
ท่ี ได้จ ากการลง มือป ฏิบั ติ เพื่ อ
ประโยชน์ ต่อโรงเรียนและชุมชน 

- อา้งอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือ 
ไดท้ั้งในและต่างประเทศ 
- ใชก้ารสนทนา/วพิากษผ์า่นส่ือ
อีเลคทรอนิคส์ เช่น e-conference, 
social media online 
-น าความรู้ไปประยกุตส์ร้างสรรค ์ 
ประโยชน์ต่อสงัคมและโลก 
- เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์
ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัเพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคมและโลก 

 
ท่ีมา: ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย คู่มือแนวทางด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล       
(กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553) , 15-19. 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                 1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบั
ดีข้ึนไป  

    2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองในการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมระดบัภาค
หรือระดบัชาติ  

    3. จ านวนรางวลัท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ   
    4 . นักเรียนมีค่า เฉล่ียผลการทดสอบด้วยเคร่ืองมือประเมินระดับนานาชาติ

เช่น  PISA  หรือ TIMMS ไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของระดบันานาชาติ   
    5. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป จากเคร่ืองมือท่ีโครงการพฒันาข้ึน  
    6. จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบภาษาองักฤษด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานระดับ

นานาชาติ (เช่น IELS  TOFEL  เป็นตน้) เพิ่มมากข้ึน  
    7.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  2ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษา 

องักฤษ  
    8. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระ

ดว้ยตนเองเพื่อหาค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ได ้ 
    9. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อ

ท่ีเหมาะสมไดท่ี้มีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ 
                  10.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถประยุกตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตน 
เองไปสู่การปฏิบติัหรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่สังคม   

    11. จ านวนกิจกรรมท่ีจดัใหน้กัเรียนไดม้าน าเสนอผลงานร่วมกนัในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    12. จ านวนนกัเรียนแลกเปล่ียนระหว่างโรงเรียนในโครงการกบัโรงเรียนของประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซียน  

    13. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการ
และควบคุมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุม้ครองสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  

     14. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์กลา้เผชิญความเส่ียง สามารถใชค้วามคิด
ระดบัสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบั
ดีข้ึนไป  

    2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองในการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมระดบัภาค
หรือระดบัชาติ  

    3. จ านวนรางวลัท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ   
    4. นกัเรียนมีค่าเฉล่ียผลการทดสอบดว้ยเคร่ืองมือประเมินระดบันานาชาติ  เช่น  PISA 

หรือ TIMMS ไม่นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของระดบันานาชาติ   
    5. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปจากเคร่ืองมือท่ีโครงการพฒันาข้ึน  
    6. จ านวนนักเรียนท่ีเขา้รับการทดสอบภาษาองักฤษด้วยเคร่ืองมือมาตรฐานระดับ

นานาชาติ ( เช่น  IELS TOFEL เป็นตน้) เพิ่มมากข้ึน  
     7. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ  
     8. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระ

ดว้ยตนเองเพื่อหาค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ได ้
    9. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใช้

ส่ือท่ีเหมาะสมได ้ท่ีมีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
    10. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถประยุกต์องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองไปสู่การปฏิบติัหรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่สังคม   
    11. จ านวนกิจกรรมท่ีจดัใหน้กัเรียนไดม้าน าเสนอผลงานร่วมกนัในกลุ่มประเทศอาเซียน  
    12. จ านวนนกัเรียนแลกเปล่ียนระหว่างโรงเรียนในโครงการกบัโรงเรียนของประเทศ

ต่างๆในกลุ่มอาเซียน  
     13. จ านวนโครงงานของนกัเรียนท่ีส่งแข่งขนัระดบันานาชาติ  
     14. จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
     15. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการ

และควบคุมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุม้ครองสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  

     16. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์กลา้เผชิญความเส่ียง สามารถใชค้วามคิด
ระดบัสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
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                  จากหลักการเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  และแนวการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลขา้งตน้ สามารถสร้างภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้
ดงัแผนภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพท่ี  2   โครงสร้างการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ท่ีมา:ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย คู่มือแนวทางด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล       
 (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553) , 2. 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                 ดิเรก วรรณเศียร และคณะ (2553: 41-43) ไดว้ิจยัและพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ การด าเนินงานดา้นลกัษณะทัว่ไปของโรงเรียนดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียน ดา้นความพร้อมของบุคลากร และดา้นนโยบายการบริหารและการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงการด าเนินงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์และส่งผลดีต่อครูอาจารย ์ รวมทั้งนกัเรียน ทั้งน้ีพบ
ปัญหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความพร้อมของบุคลากร ภาระงานของบุคลากรมีมากโดยผูว้ิจยัไดเ้สนอ
รูปแบบการจดัการศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความตระหนกัในความเปล่ียนแปลง 2) การ
สร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง 3) การก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการศึกษา 4) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ 5) 
การเสริมสร้างใหทุ้กคนในโรงเรียนท างานดว้ยความเต็มใจ 6) การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม และ 7) 
การท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและปฏิบติัตามมาตรฐาน สากลอย่างต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยืน ทั้งน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมเพื่อน ารูปแบบการบริหารน้ีมา
ใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และพบวา่องคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นคุณภาพครู และดา้น
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การพฒันาหลกัสูตร เป็นองคป์ระกอบท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ขอ้คน้พบส าคญัของ
การวิจยั คือ ครูยงัไม่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ได ้รวมถึงปัญหา
ด้านส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ นอกจากน้ี 
งานวิจยัยงัเสนอให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ตอ้งเลือกครูท่ีเป็นคนเก่ง คนดี มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี 
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงโดยตอ้งส่งเสริมให้ครูมีคุณลกัษณะ และพฤติกรรมดา้น
การพฒันาหลกัสูตร การใช้เทคโนโลยี และการส่ือสาร มีการบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีดี สามารถใช้
แนวการวดัประเมินผล และจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สามารถใช้ส่ือ 
นวตักรรมเพื่อการเรียนรู้   มีผลงานวจิยัโครงงานรวมถึงตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นนกัวจิยั  
                  วิลยัพรณ์  เสรีวฒัน์ (2555) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้หาขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวา่งปี 2553-2554  ตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และ ดา้นผลกระทบ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบ
ผสม (Mixed method) ระหว่าง การวิจยัเชิงส ารวจ (survey study) ประชากร คือ โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จ านวน 381 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง จานวน 191 
โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามประมาณค่าและ การวิจยัพหุกรณีศึกษา (multi-cases 
study)พื้นท่ีในการศึกษา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 โรงเรียนใน 6 ภูมิภาค เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น 
แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (informant)ในแต่ละโรงเรียน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วเิคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั
สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นบริบท พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความ
คาดหวงัให้นกัเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ลา้หนา้ทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคล้องกบั
แนวนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดบัมาก แต่ควรจะปรับเป็นมาตรฐานสากลทั้ง
ระบบ และทาทุกระดบัชั้นทัว่ประเทศ 2 ) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร และ 
ปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก แต่ครูผูส้อน และ ผูบ้ริหารขาด
ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ควรปรับปรุงให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มลัติมิ
เดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทัว่ประเทศ3) ดา้นกระบวนการ พบวา่ การปฏิบติั
ตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปฏิบติั
ตามองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ   7 หมวด มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการจดัการเรียน
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การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และควรมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ 4) ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้น ความเป็นเลิศวิชาการส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 
2 ภาษา ลา้หนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลกอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีกิจกรรมท่ีนกัเรียนและครูจดัข้ึนเพื่อบริการสังคมดว้ยจิตสาธารณะอยา่งหลากหลาย 
รวมถึงไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในเวทีระดบัชาติ และนานาชาติมากข้ึน 5) ดา้นผลกระทบ พบวา่ 
ครูมีการวิจยั และพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ครูและนกัเรียนมีเครือข่ายร่วมพฒันาอยู่ในระดบั
ปานกลาง ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยภาพรวม  พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนไดรั้บเกียรติบตัรรางวลั  
และไดร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญัต่างๆในทุกระดบัเพิ่มข้ึน ไดรั้บค ายกยอ่งจากส่ือต่างๆ 
ชุมชน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และให้ความไวว้างใจ 
พร้อมกบัเห็นความส าคญัในการเตรียมบุตรหลานเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
                  ภุชงค์ นิลประเสริฐ (2558: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความมุ่งมัน่ของครูใน
การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดบัคุณภาพผูเ้รียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
มุ่งมัน่ของครูในการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากลกบัคุณภาพผูเ้รียน และคน้หาตวั
พยากรณ์ท่ีใชใ้นการพยากรณ์คุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน มธัยมศึกษาตน้แบบมาตรฐานสากล  ใน
เขตพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูผูส้อนรายวิชา
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษของโรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบมาตรฐานสากล ในเขต
พื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 234 คน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าชนิดLikert Scale มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .954 สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson’s Product 
Moment Correlation และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบStepwise Method ผลการวิจยัพบวา่ 1) 
ความมุ่งมัน่ของครูในการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตน้แบบมาตรฐานสากล ในเขตพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) คุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบมาตรฐาน สากลในเขต
พื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ความ
มุ่งมัน่ของครูในการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัค่อนขา้งสูงกบัคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบมาตรฐานสากลในเขตพื้นท่ี
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ตวัพยากรณ์
ความมุ่งมัน่ของครูในการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบมาตรฐานสากล ในเขตพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
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ภาคใต ้มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน 
โดยสามารถพยากรณ์คุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบมาตรฐานสากลได้ ร้อยละ 
51.80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
วจิยัต่างประเทศ 
                 Schleicher & Stewart (2008) ไดก้ล่าวไวใ้น บทความทางวิชาการเร่ือง Learning from 
World-Class School ซ่ึงสรุปการจดัอนัดบัทางการศึกษาของ องคก์ารแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(Organization of Economic Cooperation and Development) วา่ลกัษณะส าคญัของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมี 4 องคป์ระกอบคือ 1) การก าหนดมาตรฐานสูงในระดบัสากล (high universal standard) 2 )
การตรวจสอบไดแ้ละการเป็นอิสระ (accountability and autonomy) 3) การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
ของครู(strengthened teacher and professionalism) และ4) การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (personalized 
learning) เนน้การจดัหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
                Mckinsey & Company (2007) ไดศึ้กษางานวิจยัเพื่อออกแบบระบบการศึกษาท่ีเป็น
มาตรฐานระดับโลกให้โอไฮโอได้สังเคราะห์คุณลักษณะสาคัญของระบบการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานสากลไดด้งัน้ี 1)มีความทา้ทายสูง(high challenge) ประกอบดว้ย มาตรฐานวิชาการส าหรับ
แต่ละชั้นเรียน มาตรฐานหลกัสูตรและ การสอน มาตรฐานการประเมินผลการเรียน มาตรฐานของ
นกัเรียนและครู 2)การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ (high support) ในดา้นระบบการคดัเลือกคน
เขา้สู่ต าแหน่งท่ีได้คนเก่งเหมาะสมกบังาน การคดัเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสม การสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีส าคญัจ าเป็นใหน้กัเรียนและครู การพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม การสนบัสนุนการ
ประเมินผลความรู้ของครูและนกัเรียน การประเมินผลกลุ่มท่ีตอ้งพฒันา 3) ก าหนดแนวทางกระตุน้
การท างานโดยใหมี้การสรุปผลการประเมินทั้งทางบวกและทางลบ น าผลการประเมินมาใชก้ าหนด
งบประมาณและสร้างจิตส านึก 
                  Chalker & Haynes (2004) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีท่ีดีท่ีสุดในระบบการศึกษา
จาก 10 ประเทศ และสังเคราะห์เพื่อให้นิยาม ค าวา่ World Class Standard มีประเด็นท่ีสรุปได ้ คือ 
ดา้นงบประมาณ โครงสร้าง ระยะเวลาขนาดห้องเรียน การพฒันาครูเป็นมืออาชีพ หลกัสูตรการ
สอน ระบบการประเมินผล นโยบาย และส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และให้ขอ้เสนอแนะวา่ การก าหนด
มาตรฐานสากลจะเป็นส่ิงบอกให้รัฐบาลรู้ว่า นกัเรียนควรรู้อะไร และท าอะไรได้ เน้ือหาส าคญั
ส าหรับการเป็นพลโลกควรไดถู้กสอนในทุกโรงเรียน 
                  จากการศึกษาหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปไดว้า่ หน่วยงาน
ทางการศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนมาตรฐานการเรียนการสอนให้สูงข้ึน หรือทดัเทียมกบันานาอารยะ
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ประเทศ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้ไดม้าตรฐานสากลและมีการพฒันาทั้งครูและผูเ้รียนโดยเฉพาะดา้น
การจดัการเรียนการสอน การเป็นพลโลก หรือดา้นการท างาน การใชท้กัษะชีวิตไดทุ้กแห่งในโลก
ในมาตรฐานเดียวกนั และการท่ีจะท าเช่นนั้นไดต้อ้งมีการพฒันาโรงเรียนให้เขา้สู่มาตรฐานสากล 
ซ่ึงควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี คือ1) มีการพฒันาครูให้มีสมรรถนะในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ี
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  2) มีการพฒันาผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก  3) มีการก าหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้สูงในระดบัสากล และ4) มีระบบการประเมินผลครูท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

 
หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัสมรรถนะ 

 
ความเป็นมาเกีย่วกบัสมรรถนะ 
                    สมรรถนะเกิดจากแนวคิดของ C.McClelland ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยาจาก
มหาวทิยาฮาวาร์ด ไดน้ าเสนอบทความทางวชิาการเม่ือปี ค.ศ.1960ซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล(excellent performer) ในองคก์ารกบัระดบัทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
ซ่ึงไดก้ล่าววา่การทดสอบบุคลิกภาพและการวดั IQเป็นวิธีการท่ียงัไม่เหมาะสมในการท านายความ 
สามารถท่ีแทจ้ริงของบุคคลออกมาได ้ต่อมาในปี ค.ศ.1970 เม่ือบริษทั McBer ซ่ีง Mc.Clelland เป็น
ผูบ้ริหารอยู่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ช่วยเหลือเก่ียวกบัการ
คดัเลือกเจา้หนา้ท่ี (Foreign Service Information Officer (FSIOs) โดยไดใ้ชแ้บบทดสอบ Foreign 
Service Officer Exam ในการคดัเลือกซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งทดสอบดา้นทกัษะ (Skill) แต่พบวา่ผู ้
ท่ีท  าคะแนนสอบไดดี้ไม่ไดมี้ผลการปฏิบติังานท่ีองคก์รตอ้งการ จึงไดพ้ฒันาเคร่ืองมือชนิดใหม่โดย 
ใชว้ิธีการประเมินท่ีเรียกวา่Behavioral Event Interview (BEI)  เพื่อคน้หาวา่ท าไมบุคลากรท่ีท างาน
ในต าแหน่งเดียวกนัจึงมีผลงานท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ารเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของ
ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในงาน และกลุ่มของผูท่ี้ประสบความส าเร็จนอ้ยกวา่ (กลุ่มปานกลาง) เพื่อดู
วา่สองกลุ่มน้ีแตกต่างกนัในเร่ืองใด ผลการศึกษาท าให้สรุปไดว้า่ผูท่ี้มีลกัษณะของพฤติกรรมท่ีก่อ 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีโดดเด่นจะมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียกวา่ ‚สมรรถนะ‛ (Competency) ซ่ึง
สมรรถนะเป็นส่ิงท่ีสามารถคาดหมายของประสิทธิภาพของความส าเร็จในงานเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในงานท่ีตนท า จึงจะกล่าวไดว้่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ  แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะของ 
Mc.Clelland  แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่สมรรถนะ หรือความสามารถของบุคคลส่งผลดีต่อผลการ
ปฏิบติังานมากกว่าเชาวปั์ญญาและไดรั้บความสนใจจากนกัวิชาการเป็นอย่างมาก และต่อมาไดมี้
การน าแนวความคิดน้ีไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารบุคคลในหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา 
โดยก าหนดว่าในแต่ละต าแหน่งงาน จะต้องมีพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความสามารถหรือ
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พฤติกรรมใดบา้ง และอยูใ่นระดบัใดจึงจะท าใหบุ้คลากรนั้นมีคุณลกัษณะท่ีดี มีผลต่อการปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลการปฏิบติังานตรงตามวตัถุประสงค์ขององค์การหลงัจากนั้น 
แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะ ไดข้ยายผลมายงัภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งข้ึน สามารถ
สร้างความส าเร็จใหแ้ก่ธุรกิจอยา่งเห็นผลไดช้ดัเจน  ปัจจุบนัแนวความคิดเร่ืองสมรรถนะจึงเขา้มามี
บทบาทและไดน้ ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะ (Competency) ถือว่าเป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง และ
สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งถูกทิศทาง และคุม้ค่ากบัการลงทุนโดยก าหนดวา่ในแต่ละต าแหน่งงาน
จะตอ้งมีพื้นฐานทกัษะ ความรู้ และความสามารถ หรือพฤติกรรมใดบา้ง และอยูใ่นระดบัใดจึงจะท า
ให้บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะท่ีดี มีผลต่อการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสูง และได้ผลการ
ปฏิบติังานตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
 
ความหมายของสมรรถนะ                    
                   สมรรถนะ เป็นค าท่ีใชใ้นภาษาไทยท่ีใชห้ลายค า เช่น ศกัยภาพ   ขีดความสามารถ  ทั้งน้ี
ค  าว่า (Competency)ซ่ึ งนกัการศึกษาต่างประเทศ เช่น Mc.Clelland (1975) Boyatzis (1982:45), 
Spencer; & Spencer.(1993: 9-11), Parry, Scott B.(1997) ไดใ้ห้ความหมายวา่ สมรรถนะ หมายถึง
กลุ่มของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงๆประกอบ 
ดว้ยกลุ่มของความรู้ (knowledge) ทกัษะ(skills) และคุณลกัษณะ(attributes)โดยคุณลกัษณะดงักล่าว 
สัมพนัธ์กบัผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆซ่ึงสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ เพื่อให้
บรรลุถึงความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัสภาพ แวดลอ้มขององคก์ร และท าให้บุคคลมุ่งมัน่ไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  ส าหรับนกัการศึกษาและหน่วยงานของไทย เช่น ณรงคว์ทิย ์ แสนทอง  (2550 ) สุกญัญา   
รัศมีธรรมโชติ  (2548)  และส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548:42)ไดใ้ห้ความหมายวา่ 
สมรรถนะ คือพฤติกรรมและผลของการปฏิบติังานซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ ความรู้ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถสร้างผลการปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผิดชอบและบรรลุตาม
วตัถุ ประสงค์และเป้าหมายของงานนั้นๆโดยสามารถวดัผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับได ้                     
                   จากความหมายของสมรรถดงักล่าวสรุปไดว้่า สมรรถนะหมายถึง พฤติกรรมและผล
ของการปฏิบติังานท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงๆซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่ม
ของความรู้ (knowledge)ทกัษะ(skills)และคุณลกัษณะ(attributes) และสามารถวดัผลเทียบกับ
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและสามารถสร้างผลงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานนั้นๆ 
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องค์ประกอบของสมรรถนะ 
                 องคป์ระกอบสมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland (1999:75)   ระบุไวว้า่สมรรถนะมี
องคป์ระกอบส าคญั 5 ประการไดแ้ก่ 

    1. ทกัษะ (Skill) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท าไดดี้ และฝึกปฏิบติัจนช านาญ เช่น ทกัษะ
การอ่าน ทกัษะการเขียน ทกัษะการขบัรถ 

     2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล  เช่น ความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ ความรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

     3. ทศันคติ  ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self-Concept)  
เช่น คนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-Confident) จะเช่ือวา่ตนเองสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

     4. บุคลิกประจ าตวับุคคล (Trait) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผูน้ั้น เช่น เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้และมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ า 
                   5. แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน (Motive) ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ี
เป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลท่ีมุ่งผลส าเร็จ   (Achievement Orientation)   จะพยายามท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายและปรับปรุงวธีิการท างานของตนเองตลอดเวลา 

     องค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ง 5 ประการ ท่ีรวมกันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและ
ก่อใหเ้กิดสมรรถนะเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยูภ่ายในจะเห็นไดเ้ฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นไดเ้ท่านั้น ซ่ีง
McClelland ไดอ้ธิบายบุคลิกลกัษณะของคนดว้ยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง(Iceberg) ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 5 ประการของสมรรถนะ พร้อมกบัไดอ้ธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบได้
กบัภูเขาน ้าแขง็โดยเป็นส่วนท่ีเห็นไดง่้าย และพฒันาไดง่้าย คือส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้าคือ องคค์วามรู้ 
(Knowledge) และทกัษะต่างๆ (Skills) ท่ีบุคคลมีอยูซ่ึ่งถือวา่เป็นส่วนท่ีคนแต่ละคนสามารถพฒันา
ให้มีข้ึนไดไ้ม่ยากนกั ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ (ท าให้เกิดความรู้ – Knowledge) และฝึกฝนปฏิบติั (ท า
ให้เกิดทกัษะ – Skills) แต่ส่วนท่ีมองเห็นไดย้ากจะอยูใ่ตผ้ิวน ้ าไดแ้ก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลกัษณ์
ภายใน และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคมซ่ึง ส่วนน้ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอยา่ง
มาก และเป็นส่วนท่ีพฒันาไดย้าก เพราะเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยูภ่ายในตวับุคคล   
                  Rylatt; & Lohan. (1995 : อา้งถึงในประมา  ศาสตระรุจิ, 2550) ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบ
หลกัของแต่ละสมรรถนะไว ้ดงัน้ี 
                  1. บทบาทหลกั (Key Role) อธิบายถึงกิจกรรมอย่างกวา้งๆตามขอ้ผกูพนัหรือพนัธะ
สัญญาท่ีแต่ละบุคคลมีต่อองคก์รในระหวา่งท่ีท างานอยู ่
                   2. หน่วยของสมรรถนะ (Unit of Competency) อธิบายถึงหน้าท่ีหลกัหรือกลุ่มของ
ทกัษะของงานอยา่งกวา้งๆ 
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                   3. ส่วนประกอบของสมรรถนะ (Element of Competency) เป็นการอธิบายรายละเอียด
เพิ่มมากข้ึนจากหน่วยย่อยนั้นๆ โดยกล่าวถึงการกระท าหรือผลลพัธ์ท่ีแสดงให้เห็นหรือวดัได ้ซ่ึง
อาจจะระบุออกมาในลกัษณะของปัจจยัน าเขา้ (Input) หรือ ผลลพัธ์(Output) ก็ได ้
                  4. เกณฑ์การปฏิบติังาน (Performance Criteria) เป็นระดบัความตอ้งการหรือมาตรฐาน
ของผลการปฏิบติังานในแต่ละส่วนประกอบของสมรรถนะ ซ่ึงตอ้งระบุให้เช่ือมโยงกนัระหว่าง
สมรรถนะและความชดัเจนของผลส าเร็จ 
                 5. เง่ือนไข (Condition) เป็นความคาดหวงัในการปฏิบติังาน 
                 6. ค  าแนะน า (Evidence Guide) อธิบายครอบคลุมถึงเน้ือหาและกลยทุธ์ของการประเมิน
ปัญหาส าคญัต่างๆ ของแต่ละหน่วยสมรรถนะและความสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยอ่ืนๆและใหค้วาม
ชดัเจนเก่ียวกบัสมรรถนะ ซ่ึงอาจจะท าเป็นคู่มือหรือเอกสารประกอบ 
                  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า องค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย1)
คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล 3 ประการคือ ความรู้ (Knowledge)  ทกัษะ(Skills) และคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล (Personal Attribute )  2) หน่วยของสมรรถนะ (Unit of Competency)  3) ส่วนประกอบ
ของสมรรถนะ (Element of Competency) และ4) เกณฑก์ารปฏิบติังาน (Performance Criteria) 
 
ประเภทของสมรรถนะ 
                   การแบ่งประเภทสมรรถนะเป็นการน ากลุ่มสมรรถนะบุคคลมาจดัเป็นประเภทให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในแต่ละองคก์รซ่ึงมีนกัวชิาการและหน่วยงาน เช่น McClelland   (1973)  
สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548 :12) ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (2548: 21) และ
ส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะออก 
เป็นสองกลุ่มคือ 1)  สมรรถนะหลกั (core competency) หมายถึง สมรรถนะหรือขีดความสามารถ
ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีเป็นหลกัท่ีทุกต าแหน่งงานในองค์การ
จะตอ้งมีถือเป็น ‚คุณสมบติัร่วม‛ ของทุกคนในองคก์ารท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะหลกัขององคก์ารหน่ึง
อาจจะไม่เหมือนกับองค์การหน่ึงก็ได้ สมรรถนะหลักก็คือส่วนหน่ึง ของวฒันธรรมองค์การ 
(corporate culture) 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)หมายถึง สมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถท่ีเป็นความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นของบุคคลท่ีปฏิบติังานในแต่ละดา้น
หรือในสายงานนั้นคนท่ีอยูใ่นสายงานใดจะตอ้งมีสมรรถนะตามสายงานนั้นเพื่อให้การปฏิบติังาน
ส าเร็จและไดผ้ลผลิตตามท่ีองคก์รตอ้งการ 
                  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าประเภทของสมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1)
สมรรถนะหลกั ( Core Competency) ซ่ึงเป็นสมรรถนะหลกัท่ีทุกคนในองคก์ารตอ้งมีโดยสะทอ้น
ให้เห็นถึงความรู้  ทกัษะและคุณลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
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ตามเป้าหมายของงานนั้น และสามารถวดัผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับได ้และ 2) 
สมรรถนะประจ าสายงาน(functional competency) คือสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ
จ าเป็นในการปฏิบติังานตามสายงานช่วยส่งเสริมให้คนๆนั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังาน
ต าแหน่งนั้นๆส าเร็จไดต้ามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐาน 
                   ส าหรับในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดประเภทสมรรถนะเป็น 2 ประเภทคือ 1) 
สมรรถนะหลกั ( Core Competency) และ 2) สมรรถนะประจ าสายงาน (functional competency)    
 
ความส าคัญของสมรรถนะ 
                  แนวคิดในการพฒันาสมรรถนะมีความส าคญัต่อตนเองและต่อองค์การ ซ่ึงการน ามา
ปรับใชใ้นการพฒันาบุคลากรท าใหเ้กิดการท างานท่ีประสบผลส าเร็จส่งผลต่อองคก์รและต่อตนเอง 
ซ่ึงความส าคญัและประโยชน์ของสมรรถนะมีนกัวชิาการ นกับริหารและนกัการศึกษาหลายท่าน ได้
สรุปความส าคญัของสมรรถนะไว ้ดงัน้ี 
                   ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2547) ระบุวา่ สมรรถนะมีความส าคญัต่อ
การปฏิบติังานของบุคคลและองค์การโดยรวม คือ1) ช่วยให้การคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังานตามท่ีองค์การต้องการอย่างแท้จริง 2) ช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความรู้ความสามารถของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจะตอ้งพฒันาเร่ือง
ใด ดว้ยวธีิใดจึงจะท าใหต้นเองพฒันาไดม้ากข้ึน 3) เป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรในองคก์าร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ4) ช่วยสนับสนุนให้ตวัช้ีวดัหลักของ
ผลงาน (KPIs) บรรลุเป้ าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตวับ่งบอกได้ว่าถ้าตอ้งการให้บรรลุเป้ า
หมายตามตวัชี6วดัหลัก แล้วจะต้องใช้สมรรถนะใดบ้าง 5)  ช่วยตรวจสอบความสามารถของ
บุคลากรในองคก์าร6) ช่วยหล่อหลอมสมรรถนะส่วนบุคคลของทุกคนในองคก์ารให้เป็นสมรรถนะ
ขององคก์าร   
                 สีมา สีมานันท์ (2553) กล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะ ดงัน้ี 1) ช่วยให้บุคลากรมี
ความมุ่งมัน่ และเขม้แข็งเอาจริงเอาจงัในงาน มีความกระตือรือร้นไม่ยอ่ทอ้ต่องานอย่างง่ายๆ  2) 
บุคลากร มีจิตส านึกในความรับผิดชอบอย่างสูงท่ีจะท างานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุด  3) บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามงานในหน้าท่ีของตนและขององค์การ 4 ) บุคลากรมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีส่วนร่วมในความส าเร็จขององคก์าร  
                 สถาบันธัญญารักษ์ (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะว่าเป็นการช่วย
สนบัสนุนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ขององคก์ร นัน่คือ สมรรถนะหลกั (Core Competency) จะ
ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเช่ือ ทศันคติ ของคนในองคก์รให้เป็นไปในทิศทาง 
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เดียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงสมรรถนะหลกัน้ีจะเปรียบเสมือนตวัเร่ง
ปฏิกิริยาให้เป้าหมายต่างๆ บรรลุไดดี้และเร็วยิ่งข้ึนและการน าระบบสมรรถนะมาเป็นพื้นฐานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นจะท าให้องคป์ระกอบต่างๆ ขององคก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลไม่
ว่าจะเป็นการคดัเลือกและสรรหา การประเมินผลการปฏิบติังาน การบริหารจดัการในเร่ืองของ
ความกา้วหนา้ หรือการพฒันาบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางและสอดคลอ้งกบัพื้นฐานเดียวกนัโดย
เนน้ท่ีศกัยภาพ คุณลกัษณะของบุคคลท่ีเราตอ้งการสร้าง และพฒันาองคก์ร ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบั
กลยุทธ์ เป้าหมายของผลการด าเนินงาน วฒันธรรม  และวิสัยทศัน์ขององค์กร ซ่ึงการน าระบบ
สมรรถนะเขา้มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลนั้น ยงัคงมีผลท าให้กระบวนการ
ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ขององคก์รดว้ย ทั้งน้ี
อนัเน่ืองมาจากการก าหนดสมรรถนะท่ีส าคญัต่อองค์กรนั้น มีจุดเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์กลยุทธ์
และเป้าหมาย ทางธุรกิจขององค์กร ซ่ึงท าให้สามารถก าหนดศกัยภาพและความสามารถของ
บุคลากรท่ีเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ร  
                   จากการศึกษาความส าคญัของสมรรถนะ สามารถสรุปไดว้า่สมรรถนะมีความส าคญัทั้ง
ต่อตวับุคคลและองค์การซ่ึงจะช่วยให้การคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังานตามท่ีองค์การตอ้งการอยา่งแทจ้ริง และช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึง
ระดบัความรู้ความสามารถของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจะตอ้งพฒันาเร่ืองใด ดว้ยวิธีใดจึงจะท า
ให้ตนเองพฒันาได้มากข้ึนหรือเป็นการพฒันาบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยเน้นท่ี
ศกัยภาพและคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเราตอ้งการสร้าง และพฒันาองคก์รเพื่อให้พฒันางานนั้นไดมี้
ประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ของการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การ 
                   นิสดารก์  เวชยานนท์ (2549) กล่าวว่า แนวคิดของการน าสมรรถนะมาใช้ (competency–
based) น้ีสามารถน าไปใช้ในการบริหารคนและองค์การไดอ้ย่างกวา้งขวางและยงัสามารถท าให้
องค์การสามารถบรรลุผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงไดโ้ดยการดึงศกัยภาพของพนกังานในองค์การ 
การสร้างแรงจูงใจกระตุน้และให้รางวลัส าหรับพนกังานท่ีมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างาน ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชดัเจนเม่ือน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์การ คือ 1) ช่วย
ปรับปรุงกระบวนการคดัเลือกบุคลากร 2) ช่วยปรับปรุงการประเมินศกัยภาพของบุคลากร 3) ช่วย
พฒันากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 4) ช่วยปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพื่อให้ เกิด
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 5) ช่วยใหบุ้คลากรมีการประเมินและการพฒันาตนเอง 6) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัในการอบรมและช้ีแนะแก่บุคลากร 7) ช่วยพฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การให้
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แข็งแกร่ง 8) ช่วยสร้างทีมงานท่ีประสบผลส าเร็จ 9) ช่วยให้การออกแบบงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2550) ก็ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะ (competency) ไว ้ดงัน้ี 1) 
สมรรถนะช่วยสนับสนุนวิสัยทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การ 2) สมรรถนะช่วยสร้าง
วฒันธรรมองค์การ (corporate culture) และ 3)สมรรถนะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากร
มนุษยเ์ก่ียวกบัการคดัเลือกบุคลากร (selection) การพฒันาและฝึกอบรม (training and development) 
การเล่ือนระดบัปรับต าแหน่ง (promotion) การโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ี (rotation) การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (performance appraisal) การบริหารผลตอบแทน (compensation) เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิด
ดงักล่าวสอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2550) ท่ีกล่าวว่าองค์การสามารถน าสมรรถนะไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ดห้ลายดา้น ดงัน้ี 1) การสรรหาและการคดัเลือก
บุคลากรในกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้มาท างานในสายงานหรือต าแหน่งต่างๆนั้น 
สมรรถนะถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพิจารณาไดว้า่บุคคลท่ีจะเขา้มาท างานในต าแหน่งต่างๆ ควรจะ
มีคุณสมบติัและความรู้ ความสามารถอย่างไร ระดบัไหน จึงจะเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนั้นๆ 2) 
การพฒันาบุคลากร สมรรถนะจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางแผนพฒันาบุคลากรในแต่ละขั้นตอน
ของการเติบโตในวิชาชีพ สามารถช่วยให้ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งพฒันาการออกแบบโครงการการพฒันา
บุคลากรแต่ละระดบัเป็นไปอย่างถูกตอ้งและชัดเจนมากข้ึนบุคลากรในระดบัต่างๆสามารถท่ีจะ
ทราบและเห็นแนวทางในการท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ
ในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 3) การประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบสมรรถนะมีประโยชน์อยา่งยิ่ง
ต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน คือ ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะใดบา้งท่ีจะช่วยท าให้ผูป้ฏิบติังาน
สามารถท างานได้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปและยงัช่วยในการก าหนดว่าพฤติกรรมการท างาน
อะไรบา้งท่ีจดัวา่เป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และสมควรจะไดรั้บการยกย่องและให้รางวลั 4) การ
จ่ายค่าตอบแทนระบบสมรรถนะจะช่วยในการก าหนดอตัราค่าตอบแทนวา่บุคลากรแต่ละคนควรจะ
ได้รับค่าตอบแทนเท่าไรจึงจะเหมาะสมกบัระดบัสมรรถนะท่ีมีอยู่ ถ้าบุคลากรในองค์การมีการ
พฒันาสมรรถนะของตนเองให้อยู่ในระดบัสูงอยู่ตลอดเวลา ก็จะส่งผลต่อผลงานโดยรวมของ
องค์การ ดงันั้น หากบุคลากรคนใดมีการพฒันาได้ตามท่ีก าหนดไวห้รือสูงกว่า องค์การก็ควรจะ
พิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษ 5) การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ เม่ือมีการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรในสายงานหรือต าแหน่งต่างๆแลว้ องคก์ารสามารถนา ผลการประเมินมาจดั
กลุ่มของบุคลากรตามความสามารถได้ชัดเจนยิ่ง ข้ึนว่าบุคคลใดมีสมรรถนะในระดับท่ีสูง 
ระดบักลางหรือระดบัต ่า และสามารถเอามาใชใ้นเร่ืองของการก าหนดการวางแผนความกา้วหนา้ใน
อาชีพตามต าแหน่งต่างๆได้เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคลจะใช้หลักความสามารถตาม
สมรรถนะท่ีแต่ละบุคคลมี บุคคลท่ีมีสมรรถนะสูงอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งท่ีมี
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ความส าคัญมากข้ึน ดังนั้ น บุคลากรจะเห็นความส าคัญและพยายามพฒันาตัวเองให้มีความรู้
ความสามารถอยู่ในระดบัท่ีสูง ผลสุดทา้ยก็คือ องคก์ารจะไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถในระดบัท่ี
ค่อนขา้งสูงและคนเหล่าน้ีจะไปผลท างานใหเ้กิดข้ึนในองคก์ารในระดบัท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง 
                  จากแนวคิดของนกัวชิาการเก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของสมรรถนะดงักล่าวมา
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  องค์กรสามารถน าแนวคิดของสมรรถนะมาประยุกตใ์ช้หรือเป็นเคร่ืองมือใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้หลายด้าน และเป็นประโยชน์ในด้านการก ากบัติดตาม
ภารกิจ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ การประเมินผลและช่วยพฒันากระบวนการปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังานซ่ึงการน าสมรรถนะไปใชใ้นองคก์รจะท าให้บุคลากรไดท้ราบและเห็นแนวทางในการท่ี
จะตอ้งพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพให้สอดคลอ้งกบัภารกิจในการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์มาท่ีองค์กรท่ีจะได้บุคลากรท่ี มี
ความสามารถในระดบัสูงเพื่อประโยชน์ต่อองคก์รท่ีจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย  
 

การพฒันาสมรรถนะ 
รูปแบบสมรรถนะ 
                  รูปแบบสมรรถนะเป็นการก าหนดกลุ่มของคุณลกัษณะ ความรู้ ทกัษะท่ี มีต่อการท างาน
ในบทบาทใดบทบาทหน่ึงอยา่งมีประสิทธิภาพและน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์นิสดารก์  เวชยานนท์ (2550) รูปแบบสมรรถนะประกอบด้วย  1) สมรรถนะหลกั (core 
competency)ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งงานควรมี 2)สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ
(professional competency) ซ่ึงเป็นความสามารถในการบริหารตามระดบัต าแหน่งและหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ และ 3) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (functional competency) ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ี
บุคลากรตอ้งมีในต าแหน่งงานเพื่อให้สามารถท างานไดดี้  และสุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2550) ให้
ความหมายของตวัแบบสมรรถนะ ไวว้า่ คือ รูปแบบของกลุ่ม Competency ท่ีมีการแยกประเภทหรือ
จดักลุ่ม (Groups) ตามท่ีองคก์ารก าหนด โดยรูปแบบท่ีก าหนดน้ีอาจน ามาจาก Mission (พนัธกิจ) 
Core Value (ค่านิยมหลกั) หรือ Strategic Plan (แผนกลยทุธ์) ขององคก์ารรูปแบบของ Competency 
หรือ Competency Model หน่ึงๆ จะแยกประเภทหรือกลุ่ม (Groups) ของ Competencyไวป้ระมาณ 
3- 6 ส่วน (Cluster) และในแต่ละส่วนหรือในแต่ละ Cluster จะมี Competency 2 - 5 Competency 
อาจมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได ้ โดย Competency แต่ละตวัจะประกอบดว้ย ‚ค าจ ากดัความหรือ
ความหมาย‛ ของ Competency ตวันั้น และตวัช้ีวดัดา้นพฤติกรรม หรือ Behavioral Indicator ซ่ึง
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โดยทัว่ไปจะก าหนดไวป้ระมาณ 3 - 6 ระดบั โดยตวัช้ีวดัดา้นพฤติกรรมน้ี จะเป็นตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการท างานท่ีองคก์ารตอ้งการ  
                   จากการศึกษาความหมายของรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) สรุปไดว้า่
รูปแบบ รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core 
Competency) ซ่ึงเป็นกลุ่มของทกัษะ ความรู้ ความสามารถและลกัษณะอ่ืนใด (KSAOs) และ
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (functional competency) ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีบุคลากรตอ้งมีในต าแหน่ง
งานเพื่อใหส้ามารถท างานไดดี้ ท่ีเกิดจากการน าวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลกั หรือแผนกลยทุธ์
ขององคก์รมาพิจารณาร่วมกบังานในฝ่ายต่างๆขององคก์รโดย สมรรถนะแต่ละตวัจะประกอบดว้ย 
‚ค าจ ากดัความหรือความหมาย และตวัช้ีวดัดา้นพฤติกรรม หรือ Behavioral Indicatorเพื่อน าไปใช้
เป็นเคร่ืองมือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
การก าหนดสมรรถนะ 
                 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2537: 146) ไดเ้สนอวธีิการก าหนดสมรรถนะ ดงัน้ี 
                  1. การก าหนดสมรรถนะโดยการรวมกลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิ(Expert 
Judgment) เป็นการใชว้ิธีการสอบถามกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการตดัสินใจแจกแจงพฤติกรรมของนกั
ปฏิบติัการทางวิชาชีพต่างๆว่าผูมี้สมรรถนะในวิชาชีพนั้น ควรตอ้งมีความรู้ เจตคติ หรือทกัษะท่ี
จ าเป็นและตอ้งการทางดา้นใดบา้ง 
                  2. การก าหนดสมรรถนะโดยการประเมินความตอ้งการ (Needs Assessment)เป็น
การศึกษาจากกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานนั้น ประเมินตามความตอ้งการทางสังคม 
ความตอ้งการขององคก์ร หรือความตอ้งการทางนโยบาย ท่ีเร่งด่วน โดยให้มีความรู้ ความสามารถ/
ทกัษะ และเจตคติท่ีตอ้งการเป็นอยา่งไรบา้ง 
                  3. การวิเคราะห์จากกิจกรรมการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในวิชาชีพ โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากกิจกรรมการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั จากการสังเกต หรือการประเมินโดยผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบังาน ผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้น 
                  4. การศึกษาจากการวิเคราะห์งาน หรือบทบาท (Task Analysis or RoleAnalysis) โดย
การจ าแนกเน้ือหา และเป้าหมายของงานให้อยู่ในรูปของงานท่ีจะตอ้งปฏิบติั หรือเรียนรู้ และ
แยกแยะใหย้อ่ยลงในรายละเอียดของแหล่งงานใหม้ากท่ีสุด หรือจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดักระท าวา่ จ  าเป็น
จะตอ้งเตรียมบุคลากรในองคก์ร หรือเตรียมผูท่ี้ก าลงัจะเขา้รับการปฏิบติังานใหม่ ให้พร้อมต่อภาระ
งาน การวเิคราะห์อาจท าไดโ้ดยการสังเกตการท างานแลว้น าพฤติกรรมมาวิเคราะห์ ให้ผู ้ปฏิบติังาน
บนัทึก แลว้น ามาวเิคราะห์โดยใหน้กัการศึกษาช่วยวเิคราะห์ 
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                   5. การวเิคราะห์สมรรถนะอยา่งเป็นระบบ (System Competency Analysis) เป็นเทคนิค
ท่ีใชใ้นการก าหนดสมรรถนะ หรือเป้าหมายท่ีพฒันามาจากระบบการวเิคราะห์ใหเ้ป็นหน่วยยอ่ยท่ี
เป็นรูปแบบชดัเจน 
                   6. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฏี และต าราโดยการก าหนด
สมมติฐานว่าประสิทธิภาพท่ีต้องการนั้นจะต้องอาศัยสมรรถนะอย่างใดบ้าง  การก าหนดข้อ
สันนิษฐานใหเ้ป็นพื้นฐานโดยมีทฤษฎีสนบัสนุน 
                   7. การศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในสังคม ทางเศรษฐกิจ และการเมือง 
                   สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ  (2548: 103) ได้มีการก าหนดรูปแบบสมรรถนะด้วยการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ ( Vision )  และภารกิจ ( Mission ) ขององคก์รเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การท างาน 
ท่ีจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าและวฒันธรรมองคก์รให้บงัเกิดข้ึน ภายใตก้ระบวนงานตามสมรรถนะ
หลกั ( Core Competency ) และ สมรรถนะประจ าสายงาน ( Functional Competency )  
                     เท้ือน  ทองแกว้ (2556)  ไดก้  าหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model)หรือการ
ก าหนดสมรรถนะโดยเร่ิมจาก วิสัยทศัน์  พนัธกิจ หรือค่านิยม  สู่เป้าหมายขององค์การมาก าหนด
เป็นกลยุทธ์ขององค์การ  จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลักท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารมีอะไรบา้งจะใช้ความรู้  ทกัษะ  และคุณลกัษณะอะไรท่ีจะผลกัดนัให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร  จากสมรรถนะหลกัก็มาพิจารณาสมรรถนะของหนา้ท่ีของบุคคลในองคก์ารตามต าแหน่ง 
ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล  สมรรถนะของบุคคลกับสมรรถนะหน้าท่ีจะไป
ในทางเดียวกนังานต่างๆก็จะไปในทางเดียวกนั  
                   สรุปไดว้า่ การก าหนดสมรรถนะสามารถก าหนดไดห้ลายวิธีคือ การใชว้ิธีการสอบถาม
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิการประเมินความตอ้งการ จ าเป็นจากกลุ่มท่ีปฏิบติังานนั้น  ความ
ต้องการของสังคมและองค์กร  การวิเคราะห์จากกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานใน
ชีวิตประจ าวนั  และการวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฏีและต ารา การศึกษาจากสภาพความเป็นจริงใน
สังคม ทางเศรษฐกิจ และการเมืองให้บงัเกิดข้ึน ภายใตก้ระบวนงานตามสมรรถนะหลกั ( Core 
Competency ) และสมรรถนะประจ าสายงาน ( Functional Competency ) 
 
ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาสมรรถนะ 
                     Shermon (2004:46) ไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างรูปแบบสมรรถนะไว ้3 ขั้นตอน คือ 
1) การเตรียมการและการรวบรวมขอ้มูล (Data gathering and preparation) เป็นการศึกษเพื่อระบุ
ลกัษณะงาน การจดักลุ่มทกัษะในการปฏิบติังานและสมรรถนะท่ีคาดว่ามีความเป็นไปได ้ 2) การ
วเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis)   โดยการวเิคราะห์รายการสมรรถนะ (competency lists) ก าหนดค า
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นิยามสมรรถนะ (competency definitions) และก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะ และ3) การ
ตรวจสอบ (Validation)  เป็นการจรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา เพิ่มเติมองค์ประกอบของ
สมรรถนะท่ียงัไม่สมบูรณ์ และถา้มีความจ าเป็น ก็สามารถเติมค านิยามสมรรถนะได ้ 
 Mansfield (1996:7-18)ได้เสนอรูปแบบ “The Single-Job Competency Model‛ 
ลกัษณะรูปแบบในแนวคิดน้ี คือการเลือกงานหรือต าแหน่งเฉพาะงานมาหน่ึงต าแหน่ง เพื่อคน้หา
ความสามารถของงานหรือต าแหน่งเฉพาะงานนั้นๆวิธีการรูปแบบสมรรถนะน้ียงัคงถูกน ามาใชก้นั
อย่างแพร่หลายเพราะมีจุดแข็งคือการให้กรอบส าหรับการอธิบายความตอ้งการของงานท่ีส าคญั 
พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงบอกถึงงานส่ิงท่ีบุคคลตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีเหนือกวา่และส าหรับ
การสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกในการท างานเน่ืองจากผู ้ท่ีปฏิบติังานมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆท่ี
ส าคญัในรูปแบบดงันั้นผูป้ฏิบติัจึงมีแนวโน้มท่ีจะรู้สึกเป็นเจา้ของผลงานอย่างน้อยท่ีสุดจะไดส่ิ้ง
ใหม่ๆในการปฏิบติังานรวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติัซ่ึงจะดีกว่าส่ิงท่ี
ปฏิบติัอยูก่่อน ซ่ึงขั้นตอนแรกจะเร่ิมตน้ดว้ยการระบุทรัพยากรบุคคลและระบุงานท่ีส าคญั การเก็บ
ขอ้มูลมีการเก็บขอ้มูลจากผูป้ฎิบติัหรือกลุ่มงานรวมทั้งหัวหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอาจจะมีการสัมภาษณ์กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียและรายงานโดยตรง  การส ารวจและ
การสังเกตโดยตรงของผูป้ฏิบติังานในท่ีท างาน จะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างกวา้งขวางและ
เขม้ขน้อาจรวมถึงแบบสอบถามประเมินความสามารถ  เม่ือท าขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ขั้นตอน
ต่อไปคือ การวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้น ามาสกดัเป็นรูปแบบสมรรถนะท่ีมกัจะมีรวมถึง 10-20 ทกัษะแต่
พฤติกรรมซ่ึงแต่ละสมรรถนะจะอธิบายพฤติกรรมเฉพาะโดยการอธิบายส่ิงท่ีผูป้ฏิบติัจะตอ้งปฏิบติั
ใหมี้ประสิทธิภาพและวธีิการเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  

      Spencer & Spencer (1993 : 93-134) ไดอ้ธิบายขั้นตอนในการออกแบบไว ้3 วธีิ ดงัน้ี 
      วิธีที่ 1การออกแบบโดยใชเ้กณฑ์ตวัอยา่ง (The classic study design using criterion 

samples)  อันดับแรกคือ ศึกษาหรือก าหนดเป้าหมายขององค์การ (Goal) พร้อมปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จรวมทั้งโครงสร้างในจุดต่างๆท่ีส าคญัขององคก์ารจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้ทราบวา่ควรจะเร่ิมตน้ก าหนดสมรรถนะขององคก์าร ณ จุดใดท่ี
จะเป็นจุดส าคญัและสร้างคุณค่าให้แก่องค์การมากท่ีสุด จากนั้นจึงเร่ิมด าเนินการออกแบบเพื่อ
ก าหนดสมรรถนะของงานดงักล่าว โดยเร่ิมตน้คือ1) ก าหนดเกณฑ์ส าหรับผลการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิผล (Define Performance Effectiveness Criteria) โดยบุคคลท่ีจะเป็นผูก้  าหนดเกณฑ์การ
วดัผลดังกล่าว เช่นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในงานดังกล่าวหรืออาจจะให้ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นตา้ 2)  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของเกณฑ์ (Identify a Criterion Sample) เป็นขั้นตอนของการน า
เกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนในขั้นท่ี 1 มาใช้ในการก าหนดกลุ่มของผูมี้ผลการปฏิบติังานดีเยี่ยมท่ีสุดและมา
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เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีมีผลการปฏิบติังานปกติทัว่ไปรวมทั้งใช้ในการระบุกลุ่มของผูท่ี้มีผลการ
ปฏิบติังานต ่า ผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีเยี่ยมท่ีสุด 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collect Data) จาก
แหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประกอบการก าหนดสมรรถนะ โดยมีวิธีการท่ีใชส้ าหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเช่น  การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมโดยการใช้คณะผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panels) ในงาน
ดา้นนั้นๆมาประชุมระดมสมองร่วมกนัเพื่อก าหนดคุณลกัษณะของพนกังานท่ีสามารถจะปฏิบติังาน
นั้นไดดี้   การส ารวจ (Survey) เป็นวธีิการท่ีใหค้ณะผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ารให้
คะแนนเก่ียวกับสมรรถนะในด้านความส าคัญและความถ่ีของการใช้สมรรถนะนั้ นในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ 3 การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจากผูเ้ช่ียวชาญ (Computer Based 
‚Expert‛ Systems)  การวิเคราะห์งาน/หนา้ท่ี (Job task/Function Analysis) โดยพนกังานหรือผู ้
สังเกตจะตอ้งระบุรายละเอียดของงาน หน้าท่ีงาน และพฤติกรรมการปฏิบติังานนั้นในช่วงระยะ 
เวลาหน่ึงออกมาให้ละเอียดแลว้รวบรวมขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดน าไปใช้ในการจดัท า แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือกลุ่มหรือการสังเกตต่อไป และใช้วิธีการสังเกตโดยตรง (Direct 
Observation) เป็นวิธีการสังเกตการปฏิบติังานและพฤติกรรมการท างานของพนักงานเพื่อท่ีจะ
ก าหนดสมรรถนะในการท างานนั้น  4)  วิเคราะห์ขอ้มูลและพฒันารูปแบบสมรรถนะ (Analyze 
Data and Develop a Competency model) เป็นขั้นตอนท่ีน าขอ้มูลซ่ึงเก็บรวบรวมไดจ้ากขั้นท่ี 3 มา
ท าการวเิคราะห์เพื่อก าหนดคุณลกัษณะและทกัษะท่ีเป็นสมรรถนะส าหรับการปฏิบติังาน จากนั้นจึง
อธิบายถึงพฤติกรรมของสมรรถนะต่างๆ และมีการระบุเกณฑใ์นการใหค้ะแนนสมรรถนะแต่ละตวั  
5) การตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบสมรรถนะ (Validation Competency Model) และ6) การ
เตรียมการเพื่อน ารูปแบบสมรรถนะไปใช ้(Prepare Applications of the Competency Model)ภายหลงั
จากท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบสมรรถนะเรียบร้อยแลว้  
       วิธีที่ 2 การออกแบบสมรรถนะในระยะสั้นโดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญ (A Shot Competency 
Model Process Based on Expert Panels: JCA) มีขั้นตอนในการด าเนินงานคือ ขั้นท่ี 1 ประชุม
ผูเ้ช่ียวชาญ (Convene Expert Panels) เป็นการหาเป้าหมายของงานแต่ละงานโดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ
ร่วมกนัก าหนดสมรรถนะ ขั้นท่ี 2 ด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยวิธี BEI (Conduct Behavioral Event 
Interviews) กบัผูด้  ารงต าแหน่งงานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยี่ยมจ านวน 2-3  คน เพื่อเป็นการยืนยนั
และยกตวัอยา่งค าอธิบายของสมรรถนะท่ีก าหนดข้ึนโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญให้เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัภาย 
ในองค์การและตรงกบัลกัษณะขององค์การ ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดรูปแบบสมรรถนะ 
(Analyze Data Develop a Competency Model) เป็นการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าก าหนด
พฤติกรรมเพื่อจ าแนกผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดีเยี่ยมท่ีสุดกบัผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานปกติทัว่ไปและ
เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมผูท่ี้ด ารงต าแหน่งงานใช้ในการปฏิบติังานนั้น และขั้นท่ี 4 การ
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบสมรรถนะท่ีจดัท าข้ึน (Validate the Competency Model) โดย
การใหค้ะแนนสมรรถนะในการปฏิบติังานกบัพนกังานกลุ่มท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยี่ยม และกลุ่มท่ี
มีผลการปฏิบติังานปกติทัว่ไป  

      วธีิที ่3 การออกแบบสมรรถนะส าหรับงานในอนาคต หรืองานท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งเพียง
คนเดียว (Studying Future Job or Single-Incumbent Jobs) สามารถท าได ้4 วธีิ คือ1) การใชค้ณะ
ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Panels) เป็นการออกแบบสมรรถนะในระยะสั้นโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ  2) การคาด
เดาจากองคป์ระกอบของงานซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั (Extrapolation from know Job Element) งานในอนาคต
บางงานท่ีมีอยูจ่ากการศึกษาวิจยัในปัจจุบนัมาประกอบกนัเขา้เป็นสมรรถนะของงานในอนาคต  3) 
การวเิคราะห์จากงานในปัจจุบนัท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั (Analysis of Analogous Present Jobs) โดย
ศึกษาพฤติกรรมการท างานของบุคคลท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยีย่มในงานท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับ
งานในอนาคต พร้อมกบัการพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกัษณะและจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู ่
และ 4) การออกแบบสมรรถนะ  ส าหรับงานท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งงานนั้นเพียงคนเดียว(Competency 
Studies of Single-Incumbent Jobs) โดยรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลผู ้
นั้นดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และลูกคา้ท่ีบุคคลผูน้ั้นตอ้ง
ติดต่องานดว้ย จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบสมรรถนะของงาน
นั้นต่อไป 
                  จากการศึกษาการก าหนดและการพฒันาสมรรถนะ สรุปไดว้่าในการพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในคร้ังน้ีมีขั้นตอนการพฒันา 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดรูปแบบสมรรถนะ  ขั้นตอนท่ี 2  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล  ขั้นตอนท่ี 3  
ออกแบบสมรรถนะ และขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบสมรรถนะ โดยใชห้ลกัการ
และแนวคิดของ Mansfield (1996) Shermon (2004:46) Spencer & Spencer (1993 : 93-134)  กุลยา 
ตนัติผลาชีวะ (2537: 146) สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548: 103) และเท้ือน  ทองแกว้ (2556)    
 
การประเมินสมรรถนะ 
                 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการในการตัดสิน ตีค่ า  จากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการท างานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ
สมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวงัในต าแหน่งงานนั้นๆว่าไดต้ามท่ีคาดหวงัหรือมีความแตกต่างกนัมาก
นอ้ยเพียงใด  การประเมินผลระบบ  มีความส าคญัในการด าเนินงานของทุกองคก์รเพื่อช่วยให้ทราบ
ถึงความกา้วหนา้ปัญหาอุปสรรค ผล กระทบท่ีเกิดข้ึน อนัจะช่วยให้ผูรั้บผิดชอบใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผน คน้หาวิธีปรับปรุงงาน และการบริหารจดัการ ซ่ึง ศิริชยั กาญจนวาสี (2550 ) กล่าววา่ 
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การประเมินเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดคุณค่าของวิธีการก าหนดคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมินข้ึนอยู่กบัความเช่ือและประสบการณ์ของนกัประเมินว่ายึดถือมาตรการลกัษณะใดในการ
เขา้ถึงคุณค่าและตดัสินคุณค่านั้น อาจเนน้การประเมินโดยวธีิเชิงธรรมชาติหรือเนน้การประเมินโดย
วิธีการเชิงระบบและ Stufflebeam D.L. (1981) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินวา่เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดี 

     Stufflebeam D.L. (1981) ไดเ้สนอกรอบมาตรฐานการประเมินระบบ ประกอบดว้ย มาตรฐาน 
ดงัน้ี 
                  1.มาตรฐานการใชป้ระโยชน์ (Utility standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนัถึง
ประโยชน์ของผลการประเมิน ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ส าคญั 8 ประการ คือ 

1.1 การระบุผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งการใชส้ารสนเทศ 
1.2 ความเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องผูป้ระเมิน 

                      1.3 การรวบรวมขอ้มูลครอบคลุมและตอบสนองและความตอ้งการใชส้ารสนเทศของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1.4  การแปลความหมายและตดัสินคุณค่ามีความชดัเจน 
1.5  รายงานผลการประเมินมีความชดัเจนทุกขั้นตอน 
1.6  การเผยแพร่ผลการประเมินไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง 
1.7  รายงานผลการประเมินเสร็จทนัเวลาส าหรับการน าไปใชป้ระโยชน์ 
1.8  การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุน้ใหมี้การด าเนินการประเมินต่อไป 

                 2.  มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนัถึง
ผลการประเมินท่ีไดว้า่มาจากกระบวนการหรือวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงเหมาะสม
กบัสถานการณ์ ปฏิบติัได ้ยอมรับได ้ประหยดั คุม้ค่า ประกอบดว้ยเกณฑ ์3 ประการ คือ 
                      2.1 วธีิการประเมินสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 
                      2.2 การเป็นท่ียอมรับไดท้างการเมือง 
                      2.3  ผลท่ีไดมี้ความคุม้ค่า 
                    3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนัว่า
ระบบการประเมินได้ด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ และมีการ
ค านึงถึงสวสัดิภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการประเมิน ประกอบดว้ยเกณฑ ์8 ประการ คือ 
                       3.1 การก าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการประเมินไวเ้ป็นทางการ 
                       3.2  การแกไ้ขปัญหาของความขดัแยง้ในการประเมินดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส 
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                       3.3  รายงานผลการประเมินอยา่งตรงไปตรงมา และค านึงถึงขอ้จ ากดัของการประเมิน 
                       3.4  การใหค้วามส าคญัต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
                       3.5  การค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
                       3.6  การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

         3.7 รายงานผลการประเมินมีความสมบูรณ์ ยติุธรรม และเสนอทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ย 
ของส่ิงท่ีประเมิน 

         3.8  ผูป้ระเมินท าการประเมินดว้ยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 
                   4. มาตรฐานความถูกตอ้ง (Accuracy standard) เป็นมาตรฐานท่ีตอ้งการประกนัวา่การ
ประเมินไดมี้การใชเ้ทคนิค ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดข้อ้สรุป ขอ้คน้พบและสารสนเทศท่ีเพียงพอส าหรับ
การตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน ประกอบดว้ยเกณฑ ์11 ประการ คือ 

4.1  การระบุวตัถุประสงคข์องการประเมินไวอ้ยา่งชดัเจน 
4.2  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัระบบการประเมินอยา่งเพียงพอ 
4.3  การบรรยายวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการประเมินอยา่งชดัเจน 
4.4  การบรรยายแหล่งขอ้มูลและการไดม้าของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

                      4.5 การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความเท่ียงตรง 
                      4.6 การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความเช่ือมัน่ 
                      4.7 การจดัระบบควบคุมการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และรายงาน 
                      4.8 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
                      4.9 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
                      4.10 การลงขอ้สรุปท่ีมีเหตุผลสนบัสนุน 
                      4.11 การเขียนรายงานท่ีมีความเป็นปรนยั 
                   สรุปไดว้า่ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชม้าตรฐานการประเมิน ประกอบดว้ย 4 มาตรฐาน คือ
1) มาตรฐานการใชป้ระโยชน์ (Utility standard) 2) มาตรฐานความเป็นไปได ้ (Feasibility standard)   
3) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard)  และ 4) มาตรฐานความถูกตอ้ง (Accuracy standard) 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

     ชาริณี ตรีวรัญญู (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอน
ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากระบวนการ
ศึกษาผ่านบทเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทการท างานของครูไทย และเพื่อศึกษาผลการพฒันา
สมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดการศึกษาผา่นบทเรียน การวิจยัปฏิบติัการ
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เชิงปฏิบติัจริง (practical action research) คร้ังน้ีมีผูร่้วมวิจยัเป็นครูประถมศึกษา จ านวน 19 คน จาก
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากการด าเนินงานตามกระบวนการศึกษา
ผา่นบทเรียนของครูผูร่้วมวิจยัซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็นกลุ่มศึกษาผา่นบทเรียน 5 กลุ่มยอ่ย ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กลุ่มละ 3-6 คน และด าเนินงานการศึกษาผ่านบทเรียนในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
                 1.กระบวนการศึกษาผา่นบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดการศึกษาผา่นบทเรียนป็นกระบวนการ
ท างานในการพฒันาวิชาชีพของครูในบริบทการท างานจริงของตนผา่นการท างานกลุ่มแบบร่วมมือ
ร่วมพลงัอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาการคิด
และการเรียนรู้ของนกัเรียน กระบวนการศึกษาผา่นบทเรียนมีขั้นตอนส าคญั 6 ขั้น ท่ีมีลกัษณะเป็น
วงจร ไดแ้ก่ 1) การก าหนดเป้าหมายการศึกษาผา่นบทเรียน 2) การวางแผนบทเรียน 3) การสอนและ
การสังเกตในชั้นเรียน 4) การสืบสอบผลการปฏิบติังาน 5) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 6) การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งน้ีในการด าเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน ครูสามารถปรับ
ขั้นตอนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานจริงของตนไดโ้ดยยงัคง
รักษาองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการไว ้องคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่ 1) การท างานแบบร่วมมือ
ร่วมพลงั 2) การก าหนดประเด็นการศึกษาผ่านบทเรียน ท่ีมาจากสภาพปัญหาดา้นการคิดหรือการ
เรียนรู้ในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน 3) การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู้และการคิด
ของนกัเรียนโดยตรงในชั้นเรียน 4) การให้ผลสะทอ้นและการอภิปรายผลการปฏิบติังาน 5) การ
ด าเนินการในระยะยาวและขบัเคล่ือนกระบวนการให้สอดคลอ้งกบับริบทการท างานจริงโดยครู 
และ 6) การมีส่วนร่วมของผูรู้้ 

   2.การด าเนินงานตามกระบวนการศึกษาผา่นบทเรียนสามารถช่วยพฒันาสมรรถภาการ 
จดัการเรียนการสอนของครูไดใ้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน 
ดา้นทกัษะการคิดในการจดัการเรียนการสอน และดา้นความสามารถในการท างานแบบร่วมมือร่วม
พลงั โดยครูผูร่้วมวิจยัมีการพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด และครูผูร่้วมวิจยัประมาณร้อยละ 50  มีการพฒันาสมรรถภาพ
การจดัการเรียนการสอนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนตวับ่งช้ีทั้งหมด 11 ตวับ่งช้ี ทั้งน้ี ครูผูร่้วมวิจยั
ทุกคนมีการพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 ตวับ่งช้ี โดยมีการพฒันา
สมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย 1 ตวับ่งช้ีในแต่ละดา้น 

วณิช นิรันตรานนท ์(2552) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
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ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 และประเมินรูปแบบการพมันา
สมรรถนะครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling Technique) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 100 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.40 ถึง 
0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.13 ถึง 0.75 และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.96  แบบประเมินผลการปฏิบติัการสอน แบบสอบถามการประเมินสมรรถนะครูและแบบ
สัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ และ
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติแบบ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนขนาด
เล็กมีความขาดแคลนครูผูส้อน ครูผูส้อนมีไม่ครบชั้น งบประมาณขาดแคลน ขาดส่ือการจดัการ
เรียนรู้ และเปล่ียนผูบ้ริหารบ่อยมาก ดา้นความตอ้งการของครูในการพฒันาสมรรถนะนั้น ครูผูส้อน
ตอ้งการท่ีจะพฒันาสมรรถนะส าหรับการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีดี 
และกลุ่มสมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการพฒันานวตักรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา เพื่อขอด ารงต าแหน่งและแต่งตั้งในต าแหน่งครูช านาญการพิเศษรูปแบบในการ
พฒันาสมรรถนะครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี 
3 กิจกรรมหลกั คือ 1) การฝึกอบรม ประกอบดว้ย การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบติัการ 2) การใช้พี่เล้ียง ประกอบดว้ย การนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบติังานของครู  การเขา้สัมมนา การให้ค  าปรึกษาเพื่อแนะน าครูเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล และ 3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย การศึกษาค้นควา้งานท่ีได้รับมอบหมาย
หลงัจากได้รับการอบรมในแต่ละวนั การสังเกตการสอนของครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา การประสานงานเพื่อปรับปรุงงานทางอินเทอร์เน็ตหรืองทางโทรศพัท ์และการ
เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา ผลจากการน ารูปแบบไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 20 
คน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลงัการอบรมของครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาสมรรถนะตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .01 จากการประเมินการสนอทั้ง
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาของพี่เล้ียง พบว่า ครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันามีกระบวนการจดัการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ และจากการประเมินสมรรถนะ
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ครูโดยกลุ่มนกัเรียน กลุ่มครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาสมรรถนะ กลุ่มเพื่อนครู กลุ่มพี่เล้ียง และกลุ่มผูบ้ริหาร
ลว้นมีความคิดเห็นวา่ ครูผูเ้ขา้ร่วมพฒันาสมรรถนะตามรูปแบบท่ีสร้างข้ึน มีสมรรถนะทั้งของการ
เป็นครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดบัมากท่ีสุดทุกกลุ่ม โดยสรุปรูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูผุ ้
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีผูว้ิจยัพฒันาเป็นรูปแบบท่ีดีผา่นการทดลองใช ้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบนัการพลศึกษาซ่ึงมีพนัธกิจในการผลิตและพฒันาครูสุขศึกษา
และพลศึกษา ควรน ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนไปพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนในวิทยา
เขตทัว่ประเทศต่อไป 

ชานนท์  เศรษฐแสงศรี (2555) ได้ท าการวิจยั เร่ือง ระบบการพฒันาสมรรถนะของผู ้
ประกอบวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะท่ีตอ้งการจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบ       
การพฒันาสมรรถนะท่ีตอ้งการจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 3) พฒันาระบบการพฒันาสมรรถนะท่ีตอ้งการจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพครูใน
โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 4) ศึกษาผลการน าระบบการพฒันาสมรรถนะ 
สมรรถนะท่ีตอ้งการจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไปใช ้โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การวางแผนพฒันา 3) การ
น าพาสู่การปฏิบติั 4) การเร่งรัดนิเทศ ติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมายในการพฒันาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครู
ปฏิบติัการสอน จ านวน 10 คน ของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษว์ิทยา สังกดัเทศบาลนครอุดรธานี ปี
การศึกษา 2552 ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
แบบบนัทึกการประชุม แบบประเมิน และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า1)องค์ประกอบสมรรถนะท่ีตอ้งการจ าเป็น
ของผูป้ระกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 8 สมรรถนะ คือ 
1) สมรรถนะการประมวลรายวิชามาท าแผนการจดัการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค 2) สมรรถนะ
การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 3) สมรรถนะการเลือกใช ้พฒันา และสร้างส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 4) สมรรถนะการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
จ าแนกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 5) สมรรถนะการวดัและประเมินผลไดต้าม
สภาพเป็นจริง 6) สมรรถนะการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และ
หลกัสูตร 7) สมรรถนะการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ และ 8) สมรรถนะการท าแผนการจดัการเรียนรู้  
และผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบการพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครู 
พบว่า มีการสอบถามความต้องการจ าเป็นในการพฒันาจากครู วิทยากร ด้านสมรรถนะของผู ้
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ประกอบวิชาชีพครู  พบว่า ครูไม่มีการจัดท าประมวลรายวิชา การออกแบบการเรียนรู้ไม่
หลากหลาย ขาดระบบการเผยแพร่ผลงาน จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ ซ ้ าๆ ท าให้ผูเ้รียนเบ่ือ
การเรียน การใชส่ื้อเทคโนโลยียงัไม่คุม้ค่า ไม่ปรากฎหลกัฐานการประเมินตามสภาพจริง ตลอดทั้ง
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนรู้ นอกจากน้ีไม่มีการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ครูส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัท าดว้ยตนเอง และขาดระบบการ
ติดตามผลการจดัการเรียนรู้    ระบบการพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครู ดา้นปัจจยัน าเขา้
มี 12 ขอ้ ไดแ้ก่ หนงัสือ ต ารา เอกสาร งานวิจยั โครงการ ค าสั่งโรงเรียน ครูผูร่้วมพฒันา วิทยากร 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโครงการ ส่ืออุปกรณ์ สถานท่ี และทรัพยากรอ่ืนๆ  ดา้นกระบวนการมี 4 
ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา โดยการศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะตามความตอ้งการ
จ าเป็นของครูตามมาตรฐานการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผล  การศึกษาสภาพปัจจุบนัและ
ปัญหา  การประชุมสัมมนาเพื่อระดมสมองศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา ศึกษาสมรรถนะตาม
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาของครู ระยะท่ี 2 การวางแผนพฒันา โดยการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การเรียงล าดบัสมรรถนะตามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา  การก าหนดแผนปฏิบติัการ 
การจัดท าคู่มือการพัฒนา  ระยะท่ี 3 น าพาสู่การปฏิบัติโดยการประเมินคุณลักษณะครูด้าน
สมรรถนะตามมาตรฐานการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผลก่อนการพฒันา การจดัฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในกรอบสมรรถนะตามมาตรฐานการจดัการเรียนรู้และการ
วดัประเมินผล 8 สมรรถนะ ครูน าความรู้ไปใช้ในชั้นเรียนดว้ยกระบวนการ PDCA การจบัคู่นิเทศ
การสอนตามรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ระยะท่ี 4 เร่งรัดนิเทศ ติดตามประเมินผล โดยการเยี่ยม
หอ้งเรียนของครูผูร่้วมพฒันา การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประเมินผลการจดัการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การประเมินคุณลกัษณะครูในดา้นสมรรถนะหลงัการพฒันา การประเมินความพึงพอใจ
ของครูผูร่้วมพฒันา การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนของครูผูร่้วมพฒันา และการจดัท าสรุป
รายงานผลการพฒันาตนเองน าเสนอท่ีประชุมกลุ่มครูผูร่้วมพฒันาและผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้น
ผลผลิต ไดแ้ก่ ครูสามารถสร้างแผนการน าสู่การปฏิบติั นอกจากนั้น ครูตอ้งมีทกัษะปฏิบติัในกรอบ
สมรรถนะ มีการนิเทศตามรูปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง 
ได ้และสามารถจดัท าสรุปรายงานผลการพฒันาตนเอง น าเสนอต่อท่ีประชุมกลุ่มผูร่้วมพฒันาและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงผลการน าระบบการพฒันาสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปใชใ้นการพฒันาครู พบวา่ 1) การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการตามสมรรถนะท่ีตอ้งการจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพครู มีผลการพฒันา
เพิ่มข้ึนในระดับมากท่ีสุด 2) ครูมีการพฒันาสมรรถนะตามความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
เพิ่มข้ึนในระดบัมากท่ีสุด และ3) ครูผูร่้วมพฒันามีความพึงพอใจต่อระบบการพฒันาสมรรถนะของ



52 
 

ผูป้ระกอบวิชาชีพครูทุกขั้นตอนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และยงัพบวา่ ครูมีการปรับเปล่ียนวิธีสอนท่ี
หลากหลาย  และนกัเรียนมีความพึงพอใจในวธีิการจดัการเรียนรู้ของครูผูร่้วมพฒันาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                 ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556 ) ไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
วธีิด าเนินการวจิยัมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
จดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัเป็นเลิศโดยการสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน 2) 
การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภท
สามญัศึกษา โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม การ
ตรวจสอบเอกสาร โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 15 คน 3) การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะ ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา โดยการ
สัมมนารับฟังความคิดเห็น กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จ  านวน 80คน การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่1) ผลการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 วตัถุประสงค์การพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา องค์ประกอบท่ี 2 แนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านการ
จดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะ ดา้น
การจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 หลกัการใน
การพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา และ
องคป์ระกอบท่ี 5 เง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา  2) ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาพบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลอ้งกนั
ว่ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั
ศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิพบว่า 
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา 
ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี  1 สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาองคป์ระกอบท่ี 2 วธีิการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้
ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา องคป์ระกอบท่ี3 เง่ือนไขแห่งความส าเร็จในการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา   3) ผลการ  



53 
 

ประเมินรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศึกษาพบวา่สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา 
มี 7สมรรถนะ ดงัน้ี 1) ความรู้และทกัษะในการใชห้ลกัสูตรเพื่อการจดัการเรียนรู้ 2) ความรู้และ
ทกัษะในการออกแบบการเรียนรู้3) ความรู้และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ 4) ความรู้และ
ทกัษะในการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 5) ความรู้และทกัษะในการวดัและประเมินผล 6) 
ความรู้และทกัษะในการวิจยัทางการศึกษา 7) คุณลกัษณะของครูใหม่ ส าหรับผลการประเมินดา้น
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษา โดยภาพรวมมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

      
แนวคิดสมรรถนะครู 

ความหมายของสมรรถนะครู 
                สาโรช บวัศรี (2526:4-5) ไดก้ล่าววา่ สมรรถนะครู หมายถึงครูท่ีสามารถท าการสอนได้
เป็นอย่างดี ตอ้งรู้จกัจิตวิทยา รู้วิธีสอน รู้ส่ิงต่างๆเก่ียวกบัการสอน สามารถปกครอง แนะน าและ
อบรมลูกศิษยไ์ด้  มีความสามารถในการท ากิจกรรมของโรงเรียนได ้ มีความสามารถติดต่อกบัคน
ในชุมชนได ้ สามารถเป็นครูขั้นอาชีพได ้คือสามารถท่ีจะอธิบายโตเ้ถียง และเขียนเก่ียวกบัอาชีพได ้  
                 Erlinda C. Pefianco  (2009) ไดใ้ห้ค  านิยามของค าวา่สมรรถนะครูนั้นหมายถึง ครูตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีทกัษะในหลายๆดา้นมีทกัษะในการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนการสอน การ
ด าเนินการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล ใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 
สามารถส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความตั้งใจและ 
มุ่งมัน่ภายในตนเองในการพฒันาวชิาชีพ 
                  จากความหมายของค าว่าสมรรถนะครูสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครูหมายถึงครูท่ี
สามารถท าการสอนได้เป็นอย่างดี มีความรู้เก่ียวกับเน้ือหา การวางแผนการเรียนการสอน            
การประเมินผล มีจิตวิทยา สามารถส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ภายในตนเองในการพฒันาวชิาชีพ 
 
สมรรถนะครู 
                ส าหรับสมรรถนะครูนกัการศึกษาและองคก์ารต่างๆไดน้ าเสนอสมรรถนะครูไวด้งัน้ี 
                 คณะกรรมการคุรุสภา ก าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาโดยได้ก าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบอาชีพครูไว ้ดังน้ี ( ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2556)  ก าหนดสมรรถนะ ส าหรับครูในดา้นความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะ  
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โดยก าหนดไวใ้นลกัษณะของมาตรฐานไว ้11 มาตรฐาน ดงัน้ี 1) มาตรฐานดา้นคุณลกัษณะความ
เป็นครูประกอบดว้ย 4 สมรรถนะคือ 1.1) รอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้
ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆได ้ 1.2) แสวงหาและเลือกใช้ขอ้มูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 1.3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รียน 1.4) มีจิตวิญญาณความเป็นครู  2) มาตรฐานด้านความรู้ปรัชญาการศึกษา 
ประกอบดว้ย 2สมรรถนะคือ 2.1) ประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษา  2.2) 
วิเคราะห์เก่ียวกับปรัชญาการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  3) มาตรฐานด้านความรู้ภาษาและ
วฒันธรรม ประกอบดว้ย 2 สมรรถนะคือ 3. 1) สามารถใชท้กัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือความหมายอย่างถูกตอ้ง 3.2) ใช้ภาษาและวฒันธรรม
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   4) มาตรฐานดา้นความรู้จิตวิทยาส าหรับครูประกอบดว้ย 2สมรรถนะ
คือ 4.1) สามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  4.2) ใชจิ้ตวิทยาเพื่อความ
เขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 5) มาตรฐานดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร
ประกอบด้วย 2สมรรถนะคือ 5.1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้  5.2) 
ปฏิบติัการประเมินหลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 6)  มาตรฐานดา้น
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ประกอบด้วย 2 สมรรถนะคือ  6.1) 
สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลจริง 6.2)สามารถสร้างบรรยากาศการ
จดัการชั้นเรียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  7) มาตรฐานดา้นความสามารถในการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 2สมรรถนะคือ  7.1) สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
7.2) สามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน   8) มาตรฐานดา้นความสามารถ
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดว้ย 2 สมรรถนะคือ 8.1) ประยุกตใ์ช ้
และประเมินส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 8. 2) สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 9) มาตรฐานดา้นความสามารถในการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 2สมรรถนะคือ 9.1) สามารถวดัและประเมินผลได ้ 9.2) สามารถน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผู ้เ รียน10) มาตรฐานด้านความสามารถในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 2สมรรถนะคือ 10.1) สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.2) สามารถด าเนินการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ 11) มาตรฐานด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณประกอบด้วย 2
สมรรถนะคือ 11.1) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 11.2) 
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
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                Stacy Zeiger (2015) ไดร้ะบุถึงสมรรถนะหลกัของครู( List of Core Competencies for 
Educators)ไว1้0 ประเด็นดงัน้ี1) มีมนุษยสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 2) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้3) มี
ความรอบรู้ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 4) สามารถใช้กลยุทธ์ในการสอนอยา่งหลากหลาย 5) 
ประเมินผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 6) ศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน 7) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 8) สามารถท างานร่วมกบัเพื่อนวิชาชีพ 9) มีบุคลิกภาพท่ีดี10) มีความรอบรู้ใน
เน้ือหาวชิาหรือทางวชิาชีพ 
                Teaching Community (2015) กล่าวถึงสมรรถนะส าคญัของครูดีคือ 1) มีบุคลิกภาพท่ีดี
และมีลีลาในการสอน 2) แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนอยา่งชดัเจน 3) มีทกัษะการถ่ายทอดความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีทกัษะการจดัการชั้นเรียน 5) มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี  6) มีความ
กระตือรือร้นในการดูแลผูเ้รียนและการสอน  7) มีความรู้เร่ืองหลกัสูตรและมาตรฐาน 8) มีความ
คาดหวงัต่อนกัเรียนสูง 9) มีความรู้ในเน้ือหาวชิา และ 10) มีความเป็นมิตร และมีความวางใจต่อผูเ้รียน 
                 University of South Dakota (2016 )ไดก้ าหนดสมรรถนะส าหรับครูคือ1) รู้จกัผูเ้รียนและ
การพฒันาการของผูเ้รียน 2) สร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 3)มีความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาวิชา 4)วางแผนและออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 5) ประเมินผลผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ืองและติดตามการเรียนรู้ของนกัเรียน 6) มีการพฒันาวชิาชีพ 

                  ส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้ าหนดสมรรถนะครู
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจ าสายงาน  ดงัน้ี 1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ   
1) การมุ่งผล สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 
5)  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
ประกอบดว้ย 6   สมรรถนะ คือ 1) การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 2) การพฒันาผูเ้รียน 3) 
การบริหารจดั การชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 5 ) ภาวะผูน้ า
ครู 6) การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
                Kiymet Selvi  (2010 :168)  จากคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในประเทศตุรกี ได้
สรุปผลจากการวิจยัสมรรถนะการสอนของครูภาษาองักฤษวา่สมรรถนะของครูประกอบไปดว้ย 9 
สมรรถนะดงัน้ี 1) สมรรถนะทางสายงาน 2) สมรรถนะทางการวิจยั  3) สมรรถนะทางดา้นหลกัสูตร 4) 
สมรรถนะ ทางดา้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  5) สมรรถนะทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 6)สมรรถนะ
ทางดา้นอารมณ์ 7) สมรรถนะทางดา้นการส่ือสาร  8) สมรรถนะทางดา้นการใชข้อ้มูลสารสนเทศ
และการใชเ้ทคโนโลย ี  9) สมรรถนะทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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                    Coombe, Christine (2014) ไดก้ล่าวถึงสมรรถนะของครูไว1้0 คุณลกัษณะ ดงัน้ี1) การ
เป็นครูอยา่งมืออาชีพซ่ึงรวมถึงการสอนท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และมีพฒันาการ 2) มี 
ความรู้ทางวิชาชีพ 3) มีบุคลิกภาพท่ีดี 4) มีการจดับรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน 5) การจดัการเรียนการ
สอนท่ีมี ประสิทธิผล 6)มีทกัษะการส่ือสาร  7) มีความรู้รอบดา้น 8)มีความทุ่มเทพยายามในการ
พฒันาผูเ้รียน 9) มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 10)มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
                      SEAMEO INNOTECH   (2010)ได้ท าการศึกษาสมรรถนะของครูส าหรับเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งหมด 11 ประเทศ จากผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะครูส าหรับครูในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตมี้ดงัน้ี  1) ดา้นความรู้ในวชิาชีพ หมายถึงความรอบรู้ในเน้ือหาและวิธีการจดัการ
เรียนการสอน 2)  ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ หมายถึงการจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการใน
ชั้นเรียนและการประเมินผูเ้รียน  3)  ดา้นคุณลกัษณะ หมายถึงลกัษณะส่วนบุคคล   เช่น ความ
รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา และอ่ืน ๆ 4) ดา้นจรรยาบรรณ และค่านิยมซ่ึง หมายถึงการมีคุณธรรม 
การเป็นแบบอย่างทีดี  4) การพฒันาวิชาชีพและการเรียนรู้หมายถึงการมีส่วนร่วมในองค์กร
วชิาชีพครูและกิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีจะยกระดบัวชิาชีพครู  
               จากการศึกษาสมรรถนะครู ผู ้วิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นสมรรถนะหลกั (Core 
Competency) และสมรรถนะประจ าสายงานในการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ซ่ึงใช ้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีและความสอดคลอ้งของสมรรถนะท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่
คดัเลือกเป็นระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือความถ่ีตั้งแต่ 3 ข้ึนไป) พบวา่ สามารถคดัสรรสมรรถนะไดจ้ านวน 
12 สมรรถนะคือ 1) สมรรถนะดา้นการส่ือสาร  2) สมรรถนะในการประเมินผูเ้รียน 3) สมรรถนะ
ทางด้านสังคมและวฒันธรรม 4) สมรรถนะในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 5) 
สมรรถนะในการจดักระบวนการเรียนรู้  6) สมรรถนะในการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 7) สมรรถนะ
ทางดา้นการใชข้อ้มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ 8) สมรรถนะการ
ออกแบบหลกัสูตร 9) สมรรถนะในการท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 10) 
สมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ 11) สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนและ 12) สมรรถนะใน
การพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ซ่ึงผูว้ิจยัน ามาก าหนดเป็นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    
                  จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาประเภทของสมรรถนะซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั ( Core 
Competency) ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีทุกคนในองคก์ารตอ้งมีโดยสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้  ทกัษะ และ
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีสามารถปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของงานนั้น  
และสามารถวดัผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับได ้และ  2) สมรรถนะประจ าสายงาน
(functional competency) คือสมรรถนะท่ีเป็นความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะจ าเป็นในการ
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ปฏิบติังานตามสายงานช่วยส่งเสริมใหค้นๆนั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังานต าแหน่งนั้นๆ
ส าเร็จไดต้ามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีไดจ้ากการศึกษาและสังเคราะห์จ านวน 12 สมรรถนะมาก าหนดเป็น
สมรรถนะหลกั ( Core Competencies) และสมรรถนะประจ าสายงาน (functional competencies) ดงัน้ี 
                 สมรรถนะหลกั (Core Competencies )  ประกอบดว้ย 1) สมรรถนะการพฒันาวิชาชีพ 2)
สมรรถนะจริยธรรม จรรณยาบรรณและค่านิยม  3) สมรรถนะการส่ือสาร 4) สมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียน และ 5) สมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา   
                 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional competencies)  ประกอบดว้ย  1) สมรรถนะการ
ออกแบบหลกัสูตร 2) สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ 3) สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน 4)
สมรรถนะด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ 5) 
สมรรถนะการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 6) สมรรถนะการท างานเป็นทีม และ 7) 
สมรรถนะสังคมและ วฒันธรรม      

 
แนวคิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

 
                 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจะน าเสนอในประเด็นของ
ความหมาย และสมรรถนะการจดัการเรียนรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัมาสังเคราะห์เป็น
สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
ความหมายของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
                 Steiner (2010 ) กล่าวว่า สมรรถนะการเรียนรู้ คือ มาตรฐานในการด าเนินงานที่มี
ความส าคญัต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ของครู และสมรรถนะท าให้ระบบการศึกษามี 
การพฒันาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนครูจึงตอ้งใช้สมรรถนะเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัเพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานของความส าเร็จและใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินระดับ
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  European Commission (2013) ระบุวา่สมรรถนะใน
การจดัการเรียนรู้เป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้ ทกัษะ ความเขา้ใจ ค่านิยมและทศันคติท่ีน าไป 
สู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูอาจจะ
แตกต่างกนัตามบริบทของประเทศต่างๆ สมรรถนะจะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ครูท างานภายในระบบเพื่อให้ครู
สามารถปรับใชแ้ละพฒันาขีดความสามารถหรือสมรรถนะในระดบัมืออาชีพได ้
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                 สรุปได้ว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง มาตรฐานในการด าเนินงานท่ีมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ของครู ประกอบดว้ยความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
ค่านิยมและทศันคติท่ีแสดงออกถึงการพฒันาในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงสมรรถนะจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ครูไดท้  างาน
ภายในระบบ เพื่อใหค้รูสามารถปรับใช ้และพฒันาขีดความสามารถหรือสมรรถนะในระดบัมืออาชีพได ้
 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
                   ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549) ไดก้ าหนดสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ไวใ้น
สาระความรู้ และสมรรถนะไวด้ังน้ี   1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 2) รูปแบบการ
เรียนรู้และการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  4) การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  5)การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนร่วม  6) เทคนิค  และวิทยาการจัดการเรียนรู้ 7)การใชก้ารผลิตส่ือ และการพฒันา
นวตักรรมในการเรียนรู้  8)การจดัการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  9) สมรรถนะในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ความสามารถในการน าประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการ
เรียนรู้รายภาค 10) สามารถออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 11) สามารถเลือกใช้
พฒันาและสร้างส่ืออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 12) สามารถจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 13)สามารถจ าแนกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 
                 กญัญานนัท ์ ยุกตแ์ผน (2552: 213 – 215) ไดส้รุปสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี1) 
การสร้างหลกัสูตร 2) การวางแผนการสอน 3) การเพิ่มการความรู้ในเน้ือหาท่ีสอน 4) การวิจยั/การ
วิจยัในชั้นเรียน 5) การใชส่ื้อและเทคโนโลยีการสอน  6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 7) การ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว ์ยินดีสุข (2551) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีดี
จากพฤติกรรมการสอนท่ีดีของผูส้อน ดงัน้ี 1) จดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่
เอง 2) ให้ผูเ้รียนใชท้กัษะกระบวนการ คือกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง 3) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) มีการวดัผลประเมินผลทั้งทกัษะกระบวนการขีด
ความสามารถ ศกัยภาพของผูเ้รียน และผลผลิตจากการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการประเมินตามสภาพจริง 5) 
พฒันาให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้    6) ผูส้อนเปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก 
                ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556)ไดท้  าการวิจยัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการ
จดัการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา พบว่าสมรรถนะด้านการจดัการ
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เรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา มี 7สมรรถนะ ดงัน้ี 1) ความรู้และทกัษะใน
การใชห้ลกัสูตรเพื่อการจดัการเรียนรู้ 2) ความรู้และทกัษะในการออกแบบการเรียนรู้3) ความรู้และ
ทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ 4) ความรู้และทกัษะในการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
5) ความรู้และทกัษะในการวดัและประเมินผล  6) ความรู้และทกัษะในการวิจยัทางการศึกษา 7) 
คุณลกัษณะของครูใหม่ 
                  Danielson  (2007) ไดร้ะบุถึงสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูประกอบ ดว้ย 1) การ
ส่ือสารกบันกัเรียนเก่ียวกบัเป้าหมายในการเรียนรู้  ทิศทางและวิธีการ การอธิบายเน้ือหา การใช้
ภาษาพูดและการเขียน 2) มีเทคนิคการใชค้  าถามและการอภิปรายท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของนกัเรียน 
3) ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การท ากิจกรรม การจดักลุ่ม นกัเรียน  การใชว้สัดุ
การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  4) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยการใช้ เกณฑ์การ
ประเมินท่ีเหมาะสม การ ก ากบัติดตามการเรียนรู้ของนกัเรียน การให้ขอ้มูลป้อนกลบักบันกัเรียน  
นกัเรียนประเมินตนเองและการก ากบัติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 5) การแสดงให้เห็นถึง
ความยดืหยุน่และความรับผดิชอบ  การปรับบทเรียน การตอบสนองและการท าอยา่งต่อเน่ือง            
                  สถาบนัการศึกษาระดบันานาชาติของสิงคโ์ปร์ (The National Institute of Education, 
Singapore,2009) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการศึกษาส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 (Singapore’s 
TE21 Model of Teacher Education) และผลจากการศึกษาช้ีให้เห็นวา่การเรียนการสอนในวนัน้ีมี
ความซบัซ้อนมากข้ึนและมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวั ให้เขา้กบัสมรรถนะหรือทกัษะในศตวรรษท่ี 
21  การจดัเตรียมเน้ือหา เทคนิควธีิสอนจึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงได้
มีการก าหนดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งความสามารถในการส่ือสาร ทกัษะการจดัการ   
ทกัษะการคิด ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจึง จ  าเป็นตอ้งไดมี้การพฒันาการเรียนการสอน ดงันั้นครูจะตอ้งมี
ความสามารถท่ีจะต้องเรียนรู้วิธีการท่ีจะต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent  
Learning) ครูเป็นเพียงผูจ้ดัเตรียมกระบวนการการเรียนรู้  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ (mediators of learning) ครูตอ้งสอน
ให้ผูเ้รียนคน้หาวิธีแกปั้ญหาต่างๆในการเรียนรู้ดว้ยตวัเองเพื่อการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือเป็นการ
เสริมศกัยภาพของผูเ้รียน(Scaffolding) จาก ความรู้ท่ีมีอยูใ่นต าราอ่ืน ๆ และจากระบบคน้และเขา้ถึง
ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (World Wide Web) รวมทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน (Co-
learning) และไดเ้สนอรูปแบบการศึกษาของครูในศตวรรษท่ี 21 เรียกวา่ V3SK  model (Values, 
Skills and Knowledge) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะและทกัษะของครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21โดยรูปแบบ 
V3SK ประกอบดว้ย 3 กระบวนทศัน์ ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ค่านิยมดา้นการยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางซ่ึงเป็น
หัวใจในการท างานของครูโดยครูต้องตระหนักถึงการพฒันาการของผูเ้รียนและความแตกต่าง
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ระหวา่งบุคคล และตอ้งค านึงถึงว่าผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้ การอบรมดูแลผูเ้รียนเป็นส่ิงจ าเป็นครู
ตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการสอน  ตอ้งรู้รูปแบบการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียน 
และออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นไปไดส้ าหรับผูเ้รียน  2) ค่านิยม
ดา้นอตัลกัษณ์ของครูซ่ึงไดแ้ก่การมีมาตรฐานท่ีสูงและมีการเรียนรู้ ความรู้ท่ีจ  าเป็นและทกัษะท่ีครู
ตอ้งมีในกระแสโลกปัจจุบนัและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดลอ้มทางสังคมเพื่อท่ี 
จะตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน 3) ค่านิยมดา้นการบริการทางวิชาชีพและชุมชนซ่ึงเป็น
พนัธสัญญาของครูในการร่วมมือกันพฒันาวิชาชีพและมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูป้ฏิบัติงานท่ีดีข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ และรูปแบบยงัไดร้ะบุถึงความรู้และทกัษะของครูไว้
อยา่งละ10ดา้นดงัน้ี  ดา้นความรู้มี 10 ดา้นไดแ้ก่  1) การรู้จกัตนเอง  2) การรู้จกันกัเรียน  3) การรู้จกั
ชุมชน( Community) 4) ความรู้ในเน้ือหา (Subject content)  5) ความรู้เร่ืองการเรียนการสอน(Pedagogy)  
6)  ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาและนโยบายต่างๆ (Educational foundation and policies) 7) ความรู้ 
เร่ืองหลกัสูตร (Curriculum) 8) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม (Multicultural literacy)  
9)ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก (Global awareness)  10) ความตระหนักรู้ต่อสภาพแวดล้อม 
( Environment awareness)  ส าหรับทกัษะประกอบดว้ย10 ทกัษะไดแ้ก่1)ทกัษะการสะทอ้น และ
การสร้างนิสัยในการคิด (Reflective skills & thinking dispositions) 2) ทกัษะทางศาสตร์การสอน 
(Pedagogical skills)  3)ทกัษะการจดัการกบับุคคล (People management skills) 4)ทกัษะการจดัการ
ตนเอง (Self-management skills) 5)ทกัษะการบริหารและการจดัการ  (Administrative & management 
skills)  6)ทกัษะการส่ือสาร (Communication skills)7) ทกัษะการอ านวยความสะดวก (Facilitative 
skills)  8) ทกัษะด้านเทคโนโลยี (Technological skill)   9) ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผู ้
ประกอบการ (Innovation and entrepreneurship skills) และ10) ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทาง
อารมณ์ (Social and emotional intelligence) 
                   Asia Society  (2011: 13) ไดส้รุปในการประชุมนานาชาติในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพ
ครูทัว่โลกว่า ครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 1) มีความรู้พื้นฐานอย่างลึกซ้ึงซ่ึงไดจ้าก
การศึกษาขอ้เท็จจริง กฎและทฤษฎีต่างๆ(Deep knowledge based) ในเร่ืองของเน้ือหาวิชา 2) มีทกัษะ
ในการวินิจฉยัปัญหาของนกัเรียนและการตรวจสอบ ประสิทธิผลของการปฏิบติัของนกัเรียน 3)มี
ความสามารถท่ีจะสามารถพฒันาเพื่อนร่วมงานได้ดว้ยเทคนิควิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  4)มีการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีและมีทกัษะในการท างานร่วมกนัในการพฒันาวิชาชีพให้มีคุณภาพในระดบัสูง
และเป็นมืออาชีพ 5)มีความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ (Professional Autonomy) ซ่ึงเป็นผูท่ี้
สามารถใชส้ามารถใชค้วามรู้ หรือในวชิาชีพไดต้ามดุลยพินิจของตนเองดว้ยความรับผิดชอบ 
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                  SEAMEO INNOTECH (2010) ไดท้  าการศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของ
ครูในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งหมด 11 ประเทศ จากผลการศึกษา
พบว่าสมรรถนะการเรียนการสอนส าหรับครูเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ดงัน้ี 1)  การอ านวยความ
สะดวกเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียนและทกัษะอาชีพ  2)การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
3)การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  4) การจัดเตรียมแผนจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 5)การพฒันาการคิดระดบัสูง  6) การพฒันาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสอน
และแหล่งเรียนรู้7) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 8) การประเมินและการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูเ้รียน 9) การสร้างเครือข่ายกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียและผูป้กครอง  
10) การจดัการสวสัดิการและภาระงาน 
                    Schleicher, A.  (2012:38)  ไดส้รุปจากการประเมินการสอนทกัษะในศตวรรษท่ี 21โดย
นกั วิจยัมากกว่า 250 คนจาก 60 สถาบนัทัว่โลกไดร้วมกนัจดัหมวดหมู่ทกัษะในศตวรรษท่ี 21ซ่ึง
แบ่ง เป็น 4 หมวดหมู่ ดังน้ี หมวดท่ี 1วิธีการคิด ได้แก่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแกปั้ญหา การตดัสินใจและการเรียนรู้ (Creativity,critical thinking, problem-
solving,decision-making and learning)หมวดท่ี 2 วธีิการท างานไดแ้ก่การส่ือสารและการท างานร่วมกนั
(Communication and collaboration) หมวดท่ี 3 เคร่ืองมือส าหรับการท างานไดแ้ก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และการรู้สารสนเทศ (Information and communications 
technology (ICT) and information literacy) หมวดท่ี 4ทกัษะในการใชชี้วิตอยูใ่นโลก ไดแ้ก่ การ
เป็นพลโลก ชีวติและอาชีพ ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง และสังคม (Citizenship, life and career, and 
personal and social responsibility) 
                 ส านักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  (2555) ได้ก าหนดคุณภาพครูโรง เ รียน
มาตรฐานสากลดงัน้ี 1) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นวิชาการ
ผา่นการประเมินในระดบัชาติ   2) ครูผูส้อนมีความรู้   ความสามารถและความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ
ผา่นการประเมินในระดบัชาติ  3) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  4) ครูใชห้นงัสือ 
ต าราเรียนและส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ เรียนการสอน 5) ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
                 จากการสังเคราะห์สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโดยผลจากการสังเคราะห์ผูว้ิจยัจะ
น ามาก าหนดเป็นสมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจากการสังเคราะห์ พบว่า  
สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้มี 86 สมรรถนะ แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีของสมรรถนะท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นสมรรถนะการ
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จดัการเรียนรู้ในระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือความถ่ีตั้งแต่ 3 ข้ึนไป) พบว่า สมรรถนะย่อยของสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) การรู้เร่ืองหลกัสูตร   2) การออกแบบการเรียนรู้   3) การพฒันาส่ือและ
เทคโนโลยกีารเรียนรู้ และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 4)ความรู้ในเน้ือหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน
5) การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 6) การรู้รูปแบบการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนท่ีดี
ท่ีสุดของผูเ้รียน  7)  การวดัและประเมินผล 8)   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 9) การวิจยัใน
ชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา 10) ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลก 11) ความตระหนักรู้ต่อ
สภาพแวดลอ้ม 12) ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 13) ทกัษะการจดัการตนเอง การะ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 14) ทกัษะการบริหารและการจดัการ /การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้น
วิชาการ15) การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  16) พฒันาวิชาชีพ 17) การบริการทางวิชาชีพ
และชุมชน 18) ทกัษะชีวิต 19) ทกัษะการส่ือสาร 20)ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  21) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน (Co-learning) 22) เทคนิควิธีสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ  23) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 24) ทกัษะการสะทอ้นและการ
สร้างนิสัยในการคิด  25) ทกัษะอาชีพ   
 

      หลกัการ แนวคิด ทฤษฎกีารจัดการเรียนรู้ 
 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
                   การจดัการเรียนรู้เป็นนวตักรรมท่ีส าคญัในการจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้  การ
เสริมสร้าง และพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ  เจตคติ และ
ค่านิยมอนัดีงาม รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคม
โลกโดยใชเ้ทคนิค กลยุทธ์และวิธีการต่างๆเพื่อให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโดยมี
ขั้นตอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีแบบแผนชดัเจน  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมครอบคลุมปฏิสัมพนัธ์หลายรูปแบบ รวมทั้งจดัเตรียมเน้ือหา สถานการณ์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความพร้อมส าหรับโอกาส
ทางเศรษฐกิจ แรงงาน และทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 พร้อมกบั
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   และสอดคล้องกับ      
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545 และทิศนา 
แขมมณี (2552:4-5) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนรู้วา่ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติต่างๆโดยมีการเตรียมการ มีการวางแผนตามหลกัวิชา มีขั้นตอนหรือกระบวนการสอนท่ีเป็น
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แบบแผนชัดเจน มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้ น ทั้ งทางร่างกาย 
สติปัญญา สังคมและอารมณ์ โดยจดัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ผูเ้รียน สถานการณ์ และวตัถุประสงค ์
ส าหรับชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556)  ไดใ้หค้วามหมายวา่การจดัการเรียนรู้วา่เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารงานวิชาการ เป็นวิธีการด าเนินการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้ ประสบการณ์มี
ความสามารถในการด าเนินชีวติ ปรับตวัใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  
                  สรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั้นๆโดยจดัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา ผูเ้รียน สถานการณ์ ความรู้ และ ทกัษะซ่ึง การจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีลกัษณะต่อเน่ืองและชัดเจนโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็น
ส าคญัเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถด าเนินชีวิต ปรับตวัให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข ทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา สังคมและอารมณ์ 
 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
                 การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของ
นกัการศึกษา  นกัการปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียน  ครู อาจารย ์ นายจา้งและบุคคลอ่ืนๆท่ีตอ้งการ
พฒันาการศึกษาของโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็โดยไดมี้การทบทวนในดา้นความรู้ 
ความสามารถและทกัษะของผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นและส่งผลกบัการด ารงชีวิตของคนในยุคของ
ศตวรรษท่ี 21   ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียน 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในโลกของ
ศตวรรษท่ี 21และเป็นกลยุทธ์ส าหรับใช้ในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนทุกคนให้มี
สัมฤทธิผลให้บรรลุตามเป้าหมาย เครือข่าย P21 หรือ Partnership for 21st Century Skills   
(2009,7:8)   ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไวว้า่เป็นการมุ่งเนน้ทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ทั้งความรู้ในเน้ือหาและสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เกิดความรู้ความช านาญ   สร้าง
ความเขา้ใจในการเรียนแบบบูรณาการขา้มสาระ หรือการเ รียนแบบสหวิทยาการระหว่างวิชา
หลกัและทกัษะในศตวรรษท่ี 21   เนน้การเรียนรู้ให้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้
การปฏิบติัจริงใช้ขอ้มูลตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในกระแสโลกปัจจุบนั และฝึกทกัษะการใช้
เคร่ืองมือต่างๆท่ีจะน าไปต่อยอดในการเรียนในระดบัสูงข้ึน ในการท างาน  และการด ารงชีวิเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และใช้วิธีการวดัผลทั้ง
วธีิการและเคร่ืองมืออยา่งหลากหลาย 
                  จากงานวิจยัของ Asia Society ( 2012 ) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้
ทกัษะในศตวรรษ 21 บทเรียนจากการเรียนวิทยาศาสตร์   (Teaching and Learning 21st Century 
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Skills Lessons from the Learning Sciences ) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ของ
แต่ละบุคคลโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ระบบการศึกษาในโรงเรียนไดมี้การทบทวนในดา้นความรู้และ
ทกัษะของผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นเพื่อใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลท่ีประสบผลส าเร็จและเป็นกลยุทธ์ส าหรับ
ใช้ในระบบการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผู ้เรียนทุกคนให้มีสัมฤทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย  ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่าลักษณะของการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู ้เ รียนในศตวรรษท่ี 21มี 9 
องคป์ระกอบคือ 
                 1.การเช่ือมโยงระหว่างความรู้กบัทกัษะ (Make it relevant) โดยครูจะตอ้งให้ความ
ชดัเจนในเร่ืองของความรู้และทกัษะ  และสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนถา้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจใน
สาระส าคญัก็จะท าใหผู้เ้รียนสามารถมองภาพรวมหรือบริบทต่างๆได ้
                 2. สอนเน้ือหาวชิา (Teach through the disciplines) ส าหรับการพฒันาทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ตอ้งใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของความรู้ในเน้ือหาวิชา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
                 3. พฒันาทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นสูง  (Develop lower and higher 
order thinking skills) ให้สอนทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นสูงไปพร้อมๆกนัซ่ึงจะ
เป็นจะตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้ใจคุณลกัษณะของแนวคิด คุณสมบติั หรือคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของ
ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถประยุกตค์วามเขา้ใจเหล่านั้นไปใชใ้นสถานการณ์
ต่างๆหรือบริบทต่างๆท่ีแตกต่างกนัได ้
                  4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนการเรียนรู้ ( Encourage transfer of learning) ผูเ้รียน
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กบัทกัษะต่างๆใช้กบัแนวความคิดหรือ
ความคิดรวบยอด    ความรู้  ทศันคติและหรือกลยุทธ์ต่างๆซ่ึงผูเ้รียนสามารถพฒันาไดใ้นในบริบท
หน่ึงๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ  และการคิดไตร่ตรองสะทอ้นกลบัจากวิธีการเช่ือมโยงหลงัจากท่ีได้
คิดไตร่ตรองและไดว้เิคราะห์ 
                 5.สอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเพื่อจะเรียนรู้ (Teach students to learn to learn  metacognition 
อภิปัญญา/การรู้คิด ) เน่ืองจากมีการบงัคบัใหน้กัเรียนไดเ้รียนจากการศึกษาในระบบดงันั้นนกัเรียน
จะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
                 6. แกไ้ขในส่ิงท่ีเขา้ใจผดิทนัที (Address misunderstandings directly)  ในการท่ีพบส่ิงท่ี
คนมีความเขา้ใจท่ีผิดๆไม่จ  าเป็นตอ้งรอโอกาสในการอธิบายแต่ใหอ้ธิบายกบัผูเ้รียนทนัที 

                 7. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Promote teamwork as a process and outcome) ซ่ึงในการ
ท างานร่วมกนัเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับในยคุศตวรรษท่ี 21 
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                 8. ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการเรียนรู้( Exploit technology to support 
learning) การใชเ้ทคโนโลยนีั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับในยุคศตวรรษท่ี 21เพราะจะช่วยพฒันา
ทกัษะอ่ืนๆดว้ย 
                 9.ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ (Foster students' creativity)  การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
สามารถจะเรียนไดใ้นหลายๆวชิาไม่ใช่เพียงแค่วชิาศิลปะเท่านั้นซ่ึงการคิดสร้างสรรคส์ามารถแสดง 
ออกมาเป็นรูปธรรมไดท้ั้งจากครูและนกัเรียน 
                 10.ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  (Foster students' creativity)  การพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ สามารถจะเรียนไดใ้นหลายๆวิชาไม่ใช่เพียงแค่วิชาศิลปะเท่านั้น ซ่ึงการคิดสร้างสรรค์
สามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมไดท้ั้งจากครูและนกัเรียน 
                เครือข่ายองคก์รความร่วมมือเพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 
Century Skills) หรือเครือข่าย P21 (2007:8) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการจดัการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21
มี4ประการ คือ  
                 1. ครูใชท้กัษะศตวรรษท่ี 21ในการสอนในวชิาหลกั  และใชใ้นการบูรณาการขา้มสาระวชิา 
                2. เน้นให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสประยุกต์ใช้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 บูรณาการกบัเน้ือหาใน
วิชาอ่ืนๆและใชส้มรรถนะเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามขีดความสามารถและเป็น
การใหผู้เ้รียนไดแ้สดงเห็นถึงความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีไดก้  าหนดเกณฑส์มรรถนะไวส้ าหรับการเรียน 
                3.ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้บูรณาการใช้เทคโนโลยีต่างๆ วิธีการสืบสวนสอบสวน การใช้
ปัญหาเป็นฐาน และทกัษะการการคิดขั้นสูงเพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ร้างสรรคน์วตักรรม 
                  4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศึ้กษานอกสถานท่ีโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน 
                 สรุปไดว้่าการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21ตอ้งให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของ
ความรู้ในเน้ือหาวิชา และมุ่งเนน้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้งความรู้ในเน้ือหาและสามารถน าความรู้
ไปประยกุต ์ใชเ้พื่อใหเ้กิดความรู้ความช านาญสามารถสร้างองคค์วามรู้และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเช่ือมโยงระหวา่งความรู้กบัทกัษะโดยมีการสอนทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้น
สูงไปพร้อมๆกนั และท่ีส าคญัให้มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมซ่ึงถือว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัใน
ศตวรรษท่ี 21 นอกจากน้ีใหน้ าประโยชน์จากเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการเรียนรู้เพราะจะช่วยพฒันา
ทกัษะอ่ืนๆดว้ยและเป็นการฝึกทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเองดว้ย 
                   Partnership for 21st  Century Skills) หรือเครือข่าย P21 (2009) ซ่ึงประกอบดว้ย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดร่้วมมือกนัขบัเคล่ือนแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
มาตั้งแต่ปี 2002 จีงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดเ  เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยผสมผสานองค์
ความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความรู้ดา้นต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดยกรอบแนวคิด
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เครือข่าย P21ไดใ้ห้ความส าคญักบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21เป็น 2 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1ผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน (Student Outcomes) และดา้นท่ี 2 ระบบสนบัสนุนการจดัการ ศึกษา (Support Systems)
ผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนส าหรับศตวรรษท่ี 21 ดา้นทกัษะประกอบ  ดว้ยกลุ่มทกัษะต่างๆ 3 
กลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ซ่ึงจะเป็น
ตวัก าหนดความพร้อมของนักเรียนในการเขา้สู่การท างานในโลกปัจจุบนั ทกัษะด้านน้ีได้แก่  
ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation)   การคิดอยา่งมีวิจารณญาน และการ
แกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  และการส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
(Communication and Collaboration)   2) ทกัษะดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills)  ในสภาพแวดลอ้มท่ีขบัเคล่ือนดว้ยส่ือและเทคโนโลยี 
ซ่ึงจะเห็นได้จากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้จ  านวนมากมาย การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้าน
เทคโนโลย ีการศึกษาและการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงกนัดว้ยเครือข่ายทัว่โลกดงันั้นคนและแรงงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถแสดงทกัษะและปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบดว้ย
ทกัษะดงัน้ีคือ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  การรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) และ 
ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information, Communications and Technology, 
Literacy)  และ3) ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ซ่ึงในการท างานในทุกวนัน้ี
จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะการคิดและองค์ความรู้เพิ่มข้ึนมากมาย ความสามารถในการท างานในยุคท่ี
แข่งขนักนัดา้นขอ้มูลข่าวสารและการด ารงชีวิตให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้น จ าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวิตต่อไปน้ีให้เพียงพอซ่ึงไดแ้ก่  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตวั (Flexibility and Adaptability)   การริเร่ิมและการก ากบัดูแลตนเอง   (Initiative and Self-
Direction) ทกัษะดา้นสังคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)   การมี
ผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) และ ภาวะผูน้ าและ
ความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)  ส าหรับดา้นท่ี 2 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในการพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น
จ าเป็นตอ้งจะตอ้งสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจากทกัษะเฉพาะดา้น องค์ความรู้ ความช านาญการ
และความสามารถในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยให้นกัเรียนไดมี้ความรอบรู้ มีความสามารถท่ี
จ าเป็นอยา่งหลากหลายซ่ึง เครือข่าย P21 ไดร้ะบุระบบส่งเสริมส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไว้
ดว้ยกนั 5ระบบดงัน้ี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 2) การ
ประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Assessments of 21st Century Skills) 3) หลกัสูตร
และวิธีการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum and Instruction) 4) การพฒันาวิชาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century ProfessionalDevelopment) และ 5) บรรยากาศการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Environments ซ่ึงการให้ความส าคญักบัการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21ทั้ง 2 ดา้นจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนและจบการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในโลกของการแข่งขนัสูงทาง
เศรษฐกิจ 
                Trilling and Fadel (2009: 176-177) ไดส้รุปทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ไวใ้น
ลกัษณะท่ีข้ึนดว้ยอกัษรตวั  C ไวด้งัน้ี ‚ 7Cs Skills ‛ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการคิดวิจารณญาณและทกัษะ
การแกปั้ญหา ( Critical thinking and problem solving ) 2)  ทกัษะการติดต่อส่ือสาร การให้ขอ้มูล 
สารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ ( Communications, information and media literacy ) 3)  ทกัษะการ
ท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, teamwork, and leadership) 
4) ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม( Creativity and innovation ) 5)ทกัษะในทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Computing and ICT literacy) 6) 
ทกัษะดา้นอาชีพและความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Career and learning self- reliance) 7)  
ทกัษะความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม( Cross- cultural understanding ) และทกัษะพื้นฐาน ‚ 3Rs ‛ คือ 1.  
ทกัษะการอ่าน (Reading) 2.)ทกัษะการเขียน( Riting or write) 3) ทกัษะทางคณิตศาสตร์(Rithmetic 
or Arithmetic) 
          North Central Regional Educational Laboratory & Metiri Group (2003)ไดท้  าการวิจยั
เร่ืองทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ เยาวชนในยุกต์ใหม่ท่ีก าลงัเติบโตในสังคมโลกท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลย ีและสติปัญญาของมนุษย ์ตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต การเรียนรู้และการท างานในโลกยุคเทคโนโลยีโดยกลุ่มเมทิรี ( Metiri Group ) และห้อง
วจิยัการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ( NCREL : North Central Regional Educational Laboratory ) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้สนอกรอบแนวคิดส าคญัส าหรับศตวรรษท่ี 21 เม่ือปี 2003 โดยใชช่ื้อวา่ 
‚en Gauge 21st Century Skills‛  ซ่ึงกรอบแนวคิดมี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) ความรู้พื้นฐานในยุค
ดิจิทัล (Digital-age literacy) ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี( Basic, scientific, economic and technology literacy)  รู้ทศันภาพและ
สารสนเทศ (Visual and information literacy) รู้พหุวฒันธรรม และการตระหนกัต่อโลก (Multicultural 
literacy and global Awareness)  2) การคิดเชิงประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรค(์ Inventive  thinking ) ซ่ึง
จะช่วยให้ท างานต่าง ๆ ง่ายข้ึน โดยตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัและจดัการกบัส่ิงท่ีซบัซ้อน 
และความสามารถในการน าตนเอง  (Adaptability, managing complexity and self-direction )ความ
สนใจใฝ่รู้ การคิดสร้างสรรค ์ความกลา้ท่ีจะเส่ียง (Curiosity, creativity and risk taking) ความคิดใน
ระดบัสูงและความมีเหตุผล (Higher order thinking and sound reasoning   3)  การส่ือสารไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ( Effective communication)ประกอบดว้ยการท างานเป็นทีม มนุษยส์ัมพนัธ์(Teaming, 
(Teaming, collaboration and interpersonal skills) ความรับผิดชอบส่วนตน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและความเป็นพลเมืองดี (Personal, social and civic responsibility)การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
(Interactive communication) และ 4)  การมีผลผลิตท่ีสูง(High  productivity) ซ่ึงจะตอ้งมีทกัษะการ
จดัล าดบั การวางแผน และการบริหารท่ีมุ่งผลลพัธ์ (Prioritizing, planning and managing for 
results) สามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ( Effective use of 
real world tools และสามารถท่ีจะผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูง( Ability to produce relevant, high 
quality products) 
            Cisco Systems Inc. (2010). ไดเ้สนอกรอบในการประเมินผลและการสอนในทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ใน Assessment and Teaching of 21st Century Skills ซ่ึงแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกัๆดงัน้ี 
1) วิธีการคิด (Ways of thinking)ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  ( Creativity and innovation)  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Critical thinking, problem solving, 
decision making) และเป็นผูน้ าในการเรียนรู้และการรู้คิด ( Leadership to learn, metacognition) 2) 
วิธีการท างาน (Ways of working) ประกอบดว้ยการส่ือสาร (Communication)  และ ความร่วมมือ
Collaboration (การท างานเป็นทีม teamwork)    3) เคร่ืองมือส าหรับการท างาน ( Tools for working) 
ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้สารสนเทศ  (Information  literacy)  และ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร( ICT literacy)  4) การด าเนินชีวิตในโลก  (Living in the world ) การเป็นพลเมือง –ทอ้งถ่ิน
และพลโลก ( Citizenship – local and global) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career) ความรับ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Personal and social responsibility) ซ่ึงรวมถึง การตระหนกัรู้ใน 
เร่ืองวฒันธรรม  และการตระหนกัรู้ถึงสมรรถนะหรือขีดความสามารถ  
                   Ministry of Education, Singapore (MOE,2015) ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 โดยให้มีการจดัการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อให้
โรงเรียนเตรียมท่ีจะให้นักเรียนมีการพฒันาให้ดีข้ึนในกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ
การติดต่อส่ือสารท่ีมีการเช่ือมต่ออยา่งรวดเร็วในปัจจุบนัเพื่อให ้ผูเ้รียนไดน้ าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ในชีวติประจ าวนั  และเตรียมความพร้อมในโลกยุคโลกาภิวตัน์ ดงันั้นนกัเรียนตอ้งมีความสามารถ 
คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ (creativity) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม( innovation ) 
ความเขา้ใจในการขา้มวฒันธรรม( cross-cultural understanding)และความยืดหยุน่ (resilience) ซ่ึงได้
เสนอสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ไวว้า่เป็นความรู้และทกัษะท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
คือค่านิยม ความเช่ือทศันคติและการกระท าของบุคคลและดงันั้นจึงเป็นแกนหลกัของกรอบของ
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะทางสังคมและทางดา้นอารมณ์ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กในการ
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ท่ีจะรับรู้และการจดัการอารมณ์ของตนเองและรับรู้ถึงการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ี
ตนเองตดัสินใจ มีการสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกและสามารถท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีทา้ทาย
อยา่งมีประสิทธิภาพและทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นส าหรับในโลกยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงไดแ้ก่ 1)
ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy)  ความตระหนกัเก่ียวกบัโลก 
(Global Awareness) และทกัษะการขา้มวฒันธรรม (cross-cultural skills)  2) ทกัษะการคิด
สร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวตักรรม (Critical and inventive thinking) และ 3)ทกัษะขอ้มูล
สารสนเทศและทกัษะในการส่ือสาร( Information and communication skills) สมรรถนะต่างๆ
เหล่าน้ีจะสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นยุค
ดิจิทัล ซ่ึงในปัจจุบันน้ีสมรรถนะเหล่าน้ีและค่านิยมโรงเรียนจะต้องสอน โรงเรียนจะต้องมี
จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะสร้างสมดุลท่ีดีระหว่างการเรียนรู้ในเน้ือหาและสมรรถนะหรือทกัษะต่างๆท่ี
จ าเป็นและค่านิยมเพื่อการด ารงชีวติและการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต 
                 Beers, S.Z. (2011) ไดเ้สนอการสอนในศตวรรษท่ี 21 และไดอ้อกแบบการสอนส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และไดเ้สนอทกัษะส าหรับผูเ้รียนไวซ่ึ้งไดแ้ก่ Three Rs to and Four Cs  
ซ่ึง Three R  (3Rs)  ไดแ้ก่การอ่าน (Reading) ‘การเขียน (Riting ) และเลข (‘Rithmetic)   ส่วน Four 
Cs (4Cs) ไดแ้ก่ 1) การคิดแบบสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม Creativity & innovation) 2) การคิดแบบมี
วจิารณญาณ และการแกปั้ญหา (Critical thinking and problem solving) 3) การส่ือสาร(Communication)   
และ 4 ) การร่วมมือ (Collaboration) ซ่ึง Three R (3Rs) และ Four Cs  (4Cs) ซ่ึงใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
กระบวนการคิดและการฝึกทกัษะต่างๆและจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบส าหรับใชใ้นการ
ออกแบบการสอนส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ซ่ึงไดแ้ก่1)ทศันคติของผูเ้รียนและแรงจูงใจ
ในการเรียน(Learner attitude and motivate to learn) 2) การคิดและการสะทอ้นผลของการเรียนรู้ 
(Thoughtful engagement)  3)ประสิทธิภาพในการใชเ้ทคโนโลย ี (Effective use of technology) 
และ 4) ทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ (Life and career skills)                    
                   จากการศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าไป
เป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้  พบวา่ มีทั้งหมดมี 15 องคป์ระกอบซ่ึงในการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความถ่ีของแนวคิดท่ีนกัวิจยัและองค์การส่วนใหญ่
เลือกคือความถ่ีตั้งแต่ 2ข้ึนไป และผลการสังเคราะห์แนวคิดของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีดงัน้ี 1)
ทกัษะความร่วมมือ (Collaboration) 2) ทกัษะการส่ือสาร(Communication) 3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ (ICT literacy)4) ทกัษะทางสังคมและทกัษะทางวฒันธรรม(Social and/or cultural skills)  5) 
ทกัษะการเป็นพลเมือง (Citizenship)  6) ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 7) ทกัษะการคิดวิจาร
ญาณ(Critical thinking) 8)ทกัษะการสร้างผลผลิต(Develop quality products /Productivity)  9) การ
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พฒันาผลผลิตอยา่งมีคุณภาพ (Develop quality products /Productivity) 10) ทกัษะการแกปั้ญหา 
(Problem solving 11) ทกัษะการน าตนเอง (Self-direction)  12) ทกัษะการวางแผน(Planning)  13) 
การยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and adaptability)  14) ทกัษะในการเป็นผูน้ าในการเรียนรู้  
ทศันคติของผูเ้รียนและแรงจูงใจในการเรียน (Leadership to learn, Learner attitude and motivative 
to learn) และ 15) ทกัษะความรับผิดชอบ(responsibility)     ดงันั้นทกัษะในศตวรรษท่ี 21ทีผูว้ิจยั
สังเคราะห์ทั้ง  15ทกัษะจึงเป็นปัจจยัส าคญัของการน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู   ยกระดบัการพฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของวิชาชีพแห่งความเป็นครูท่ีสอดคลอ้ง และเหมาะสมกบับริบท (Context) และการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในปัจจุบนั และสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดบัสากล ซ่ึง
การสอดแทรกทกัษะในศตวรรษท่ี 21เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การสอนสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน   
และจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถน าทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21ไปใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกบัผูเ้รียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลและช่วยให้ครูไดเ้กิดการพฒันาความรู้ความสามารถตามสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอน สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีจะน าไปสู่การสร้างทกัษะการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา สอดคล้องกบัสภาพการพฒันาของประเทศ ความตอ้งการของแรงงาน การ
แข่งขนัในระดบันานาชาติและตอบสนองต่อโลกในปัจจุบนั 
 

การจัดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพของประเทศทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 
 

                 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  มุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถและ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ของ UNESCO ไดแ้ก่ Learning to know : หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในส่ิงต่างๆ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อไป ไดแ้ก่ การรู้จกัการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู ่และรวมทั้งการสร้าง
ความรู้ข้ึนใหม่ Learning to do : หมายถึงการเรียนเพื่อการปฏิบติัหรือลงมือท า ซ่ึงอาจน าไปสู่การ
ประกอบอาชีพจากความรู้ท่ีไดศึ้กษา มารวมทั้งการปฏิบติัเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม Learning to 
with the others : หมายถึงการเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งการ
ด าเนินชีวติในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน Learning to be: หมายถึงการเรียนรู้เพื่อให้
รู้จกัตวัเองอย่างถ่องแท ้ รู้ถึงศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้
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ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ 
วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
             ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2555:24) ไดคิ้ดนวตักรรมในการจดัการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล   ((World-Class Standard School)  เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
และศกัยภาพความเป็นสากล คือ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะในการคน้ควา้แสวงหาความรู้และมี
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีทกัษะชีวิต ร่วมมือในการท างานกบัผูอ่ื้นได้เป็นอย่างดีนั้น โดยมี
กระบวนการส าคญัในการจดัการเรียนรู้เรียกวา่ ‚บนัได 5 ขั้น ของการจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล‛ ไดแ้ก่ 
                1.การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั
คิด สังเกต ตั้งขอ้สงสัย ตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผล 

                 2. การสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็น
การฝึกแสวงหาความรู้ ขอ้มูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบติัทดลอง เป็นตน้ 
                 3. การสรุปองคค์วามรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้น าความรู้และสารสนเทศ
หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวเิคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองคค์วามรู้  
                 4. การส่ือสารและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการ
ฝึกใหค้วามรู้ท่ีไดม้าน าเสนอและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดความเขา้ใจ  
                 5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบติั ซ่ึง
ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในบริบทรอบตวัและบริบทโลกตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม  โดยจะน าองค์
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์ 
                 องค์การเพื่อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development)  ด าเนินโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ หรือ 
PISA(Programme for International Student Assessment) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินคุณภาพ
ของระบบการศึกษา ส าหรับประเทศสมาชิก และประเทศร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 90% ของ
เขตเศรษฐกิจโลก โดยประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนท่ีมีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ การประเมินผลในแต่ละคร้ังสามารถให้ขอ้มูลคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ และระบบการศึกษาของแต่ละประเทศเพื่อเป็นตวัช้ีวดัทางการจดัการศึกษาของประเทศนั้นๆ 
เม่ือมีการแข่งขนัเทียบกบัประชาคมโลก    ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาและสังเคราะห์จากงานวิจยัต่างๆ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนท่ีไดม้าตรฐานระดบัประชาคมโลก
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ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศฟินแลนด ์ ประเทศสิงคโ์ปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศเกาหลีใต ้ และประเทศญ่ีปุ่น
เพื่อน ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
การจัดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศฟินแลนด์  
                 Asia Society (2010 :8) ไดส้รุปวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนใน
ประเทศฟินแลนด์ มีดงัน้ี 1) การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการใช้กลยุทธ์ในการสอนแบบการใช้
วิจยัเป็นฐาน เพื่อฝึกการคิดหรือกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ (Mindset)ให้กับผูเ้รียน ทกัษะการ
คน้ควา้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2)มีการประเมินผลผูเ้รียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
รวมถึงการเขียนเรียงความ การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์รวมไปในการทดสอบ 3) การจดัเรียน
การสอนแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ไม่เน้นการทดสอบแต่มีการทุ่มเทเพื่อการพฒันาผูเ้รียนแต่ละ
บุคคลให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ   4) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในเชิงบวกดว้ยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี 5) ตอ้งรู้จกันกัเรียนเป็นอย่างดี  พร้อมทั้งความตอ้งการใน
การเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อออกแบบการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละ
คน 6) ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ฝึกให้นกัเรียนคิดนอกเหนือจากต าราเรียน (Think outside the 
textbook ) 7) ใชส่ื้อการเรียนการสอนและวิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเน้ือหา 
9) การจดัการเรียนการสอนเนน้การลงมือปฏิบติัและการท างานเป็นกลุ่ม 9) การสอนทกัษะการคิด
สร้างสรรคแ์ละทกัษะการแกปั้ญหา 10) การเรียนรู้ร่วมกนัในการท างานเป็นทีม 11).ครูมีการพฒันา
วชิาชีพและมีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 
การจัดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร์ 

 

                  Stewart (2008: 103-104) และAsia Society (2011)ได้กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร์ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ในปี 2004 นายกรัฐมนตรีลี
เซียนลุงไดเ้สนอแนวคิดของ "สอนนอ้ยเรียนมาก" Teach Less, Learn More (TLLM) ภายใต้
วิสัยทศัน์ในการพฒันาระบบการศึกษาท่ีกล่าววา่ Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) ซ่ึง
ตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง 
Thinking Schools เป็นวสิัยทศัน์ท่ีตอ้งการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียน
เป็นนกัคิด ส่วน Learning Nation เป็นวิสัยทศัน์ของการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีเพิ่ม
มากข้ึนเก่ียวกบันวตักรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อน า ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตจริง 
นอกจากน้ีแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) ยงัมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ ในการจดัการเรียน
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การสอนท่ีดีข้ึนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการใชชี้วิตของผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งการเปล่ียนจากการ
จดัการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู่การจดัการศึกษาในเชิงคุณภาพคือ การลดบทบาทของครูจากผูส้อน
เป็นเพียงผูช้ี้น า กระตุน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองและตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทกัษะหรือความ
ช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน (Soft Skill)  เป็นตวัผลกัดนัใหก้ารท างานประสบความส าเร็จและกา้วหนา้ 
ซ่ึงเป็นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Quotient) 
เช่นทกัษะการส่ือสาร การแกปั้ญหาความขดัแยง้ การจูงใจ การจดัการอารมณ์ของตวัเอง การเจรจา
ต่อรอง การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสร้างทีมงานและการมีมุมมองท่ีกวา้งไกล การจดัการเรียน
การสอน ครูจะตอ้งมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ และเตรียมค าถามท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีในการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิด TLLM  มีประเด็นอยูด่ว้ยกนั 3 ค าถาม ไดแ้ก่ 1. ท าไมตอ้งสอน 2. สอนอะไร และ 3. สอน
อยา่งไร ซ่ึงทั้ง 3 ค าถามสรุปเป็นประเด็นท่ีครูจดัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด Teach Less, 
Learn More (TLLM) มีดงัน้ี 

   1. ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มากกวา่การท่ี
ผูเ้รียนเรียนรู้จากการท่ีครูบอกหรือจ าจากครู 

    2. ครูเป็นผูแ้นะแนวทาง อ านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศ และจดัสถานการณ์ท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มากกวา่การเรียนจากการท่ีครูบอก 

    3. ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์นวตักรรม กระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากจะเรียนรู้ใน
ส่ิงใหม่ๆ และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงมากกวา่ท่ีจะน าความรู้ไปใชใ้นการสอบเท่านั้น 

   4.ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนทั้งใน
ดา้นความสนใจและความพร้อม เพื่อท่ีจะไดเ้ลือกวธีิสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากกวา่การใช้
วธีิสอนแบบเดียวกนักบัผูเ้รียนทั้งหมด 

    5. ผูส้อนควรใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย  ประเมินเชิงคุณภาพ และเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพื่อช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียน มากกวา่การประเมินผูเ้รียนจากการสอบเท่านั้น 
                 The National Institute of Education, Singapore  (2013) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ
การศึกษาส าหรับครูในศตวรรษท่ี 21 (Singapore’s TE21 Model of Teacher Education) สรุปไดว้า่  
การเรียนรู้ในวนัน้ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนและมีความจ าเป็นตอ้งปรับตวั ให้เขา้กบัทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21  การจดัเตรียมเน้ือหา เทคนิควิธีสอนจึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
ไดมี้การก าหนดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งความสามารถในการส่ือสาร ทกัษะการจดัการ   
ทกัษะการคิดซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจึง จ าเป็นตอ้งไดมี้การพฒันาการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นครูจะตอ้งมี
ความสามารถท่ีจะตอ้งเรียนรู้วิธีการท่ีจะตอ้งส่งเสริม ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent  
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Learning) ครูเป็นเพียงผูจ้ดัเตรียมกระบวนการการเรียนรู้  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ(mediators of learning) ครูตอ้งสอนให้
ผูเ้รียนคน้หาวธีิแกปั้ญหาต่างๆในการเรียนรู้ดว้ยตวัเองเพื่อการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือเป็นการเสริม
ศกัยภาพของผูเ้รียน(Scaffolding) จากความรู้ท่ีมีอยู่ในต าราอ่ืนๆและจากระบบคน้และเขา้ถึงขอ้มูลบน
อินเตอร์เนต (World Wide Web) รวมทั้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน (Co-learning) 
 
การจัดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศฮ่องกง 

                 Ko, J., Sammons, P. and Bakkum, L. (2013:14)  ไดท้  าการวิจยัการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพของนานาประเทศทัว่โลกท่ีมีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่าการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศฮ่องกงมีดงัน้ี 1) ครูใช้วิธีการสอนท่ีเน้นนกัเรียน
เป็นศูนยก์ลางและแจง้จุดประสงค์อย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย,ใชก้ลยุทธ์การสอนและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกนัในชั้นเรียนและส่งเสริมให้นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง  2) การเรียนการสอนกระตุน้ความคิดของนกัเรียนเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้  ความสามารถ ทศันคติและค่านิยมท่ีเหมาะสม  3) ครูตอบสนองความตอ้งการท่ี
แตกต่างของผูเ้รียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่และความสนใจในการเรียนรู้  
4) ครูใหโ้อกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ ซ่ึงเป็นกลยทุธ์การเรียนการสอนท่ีใชบ้ริบทท่ีเป็นสภาพจริง 
มีเป้าหมายท่ีจะใชว้ิธีการสอนหลากหลายซ่ึงเป็นวิธีการท่ีแตกต่างจากการสอนในห้องเรียน ท าให้
นกัเรียนมีการพฒันาในการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) ส่งเสริม
ใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความรับผดิชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
ความสามารถของนกัเรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตน รู้จกั
วิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้นๆอยา่งยืดหยุน่ ตลอดจนการมีวินยัในการเรียนรู้ของตนเอง โดยท่ี
ไม่ตอ้งให้มีผูใ้ดมาบงัคบั รวมทั้ง การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง(Autonomous Learning process)
โดยส่งเสริมให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันเพื่อให้มีความสนุกในการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
 

การจัดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศเกาหลใีต้  
                 Kim Ee-gyeong and Han You-kyung (2002:42) ซ่ึงไดเ้ขียนและจดัท าเป็นรายงานให้กบั
สถาบนัพฒันาการศึกษาของเกาหลีเร่ืองAttracting, Developing and Retaining Effective Teachers: 
Background Report for Korea.สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของเกาหลีใตมี้
ดงัต่อไปน้ี1) การตั้งเป้าหมายหรือความคาดหวงัให้กบัผูเ้รียน  2) ใช้วิธีการสอนให้นกัเรียนมีส่วน



75 
 

ร่วมในการเรียนการรู้   มีส่วนร่วมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การอภิปรายกลุ่มและการส ารวจ 
3)  มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีในการสอนทุกห้องเรียน  4) ครูใช้วิธีการสอนแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) และการแกปั้ญหา (problem solving)  5) ครู
เตรียมการสอนเป็นอยา่งดีพร้อมทั้งใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 6)  จดั
บรรยากาศ  การเรียนรู้เพื่อจูงใจให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้   7) การสร้างแรงจูงใจให้กบันกัเรียน
ใช้วิธีเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้  8)มีการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัของผลงานนกัเรียนในเชิงบวก  9) การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษใชค้รูท่ีเป็น
เจา้ของภาษาโดยตรง จาก 6 ประเทศ คือประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศไอร์แลนด ์
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 10)  ครูมีการพฒันาตนเองในการ
พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเรียนรู้กลยทุธ์ หรือเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 
การจัดการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศญีปุ่่น 
                 Center on International Education Benchmarking (2014) ไดท้  าการศึกษาขอ้มูล และวิจยั 
พบวา่การการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีดงัต่อไปน้ี 1) การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซ่ึงมีจุดเน้นในการเรียนรู้จากการสังเกต การทดลอง การศึกษา
ภาคสนาม (Field studies) การสอนแบบสืบเสาะ และการแกปั้ญหา  2) การเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 3) การสอนทกัษะชีวติท่ีสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 4) การสร้างแรงบนัดาลใจใน
การเรียนและการท างานของนกัเรียน 6) การเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดในชีวิตจริง  7) การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม  8) การสอนทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีเป็นลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ (Soft Skill) ไดแ้ก่ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั และทกัษะการคิดจินตนาการ 9)การสอนแบบท่องจ า (Rote learning) เพื่อความรอบรู้ใน
เน้ือหาวิชา 10) การสอนทกัษะการคิด  11)การคิดแบบมโนทศัน์และ 12 ) การสอนแบบเพื่อนสอน
เพื่อน (Peer tutoring ) 
                 McKinsey & Company (2007) ไดท้  าศึกษาเร่ือง การสร้างระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในรัฐโอไฮโอ (Creating a World-Class Education System in Ohio)   ซ่ึงพบวา่ บทบาทของครูใน
ระบบของโรงเรียนท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ีท าให้การสอนมีคุณภาพสูงสุดส่งผลถึงการพฒันาผูเ้รียน
ตามสากลหรือตามระดบัของโลกนั้นครูจะตอ้งมีคุณภาพดงัน้ี1)ครูจะตอ้งจดัเตรียมบทเรียนหรือ
เตรียมการสอนอยา่งดีโดยเน้ือหาตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการก่อนเขา้สอนทุกคร้ัง 2)มี
การวินิจฉัยความตอ้งการของผูเ้รียนและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  3) ครูตอ้งโคช้ 
ให้ค าปรึกษา และพฒันาหลกัสูตร  4) มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามตามตวัช้ีวดัความส าเร็จ
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และจากขอ้สอบมาตรฐาน  5) จดัท าหลกัฐานเก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนในดา้นความรู้และทกัษะท่ี
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาและขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นหลกัฐานเก่ียวกบัผูเ้รียนเช่นการให้นกัเรียนท าแฟ้ม
สะสมงานและ  6) ครูตอ้งมีการพฒันาตนเองและการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของรัฐ 
                  Ko, J., Sammons, P. and Bakkum, L. (2013:2) ไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัของ
การสอนท่ีเป็นการปฏิบติัท่ีดีเลิศ  (Best practice ) จากนานาประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพของครูซ่ึง พบว่า การสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนนั้นมีดงัน้ี 1) มีความชดัเจนเก่ียวกบัเป้าหมายของการเรียนการสอน  
2) มีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาการเรียนการสอนและกลยทุธ์ส าหรับการเรียนการสอนนั้น 3) พูดคุยหรือ
ส่ือสารกบันกัเรียนว่าอะไรคือส่ิงท่ีนกัเรียนคาดหวงัและท าไมตอ้งท า 4)จดัเตรียมและใช้ส่ือเรียน
การสอนตามเน้ือหาท่ีระบุไว ้5)  รู้จกันกัเรียนและมีการปรับการเรียนการสอนตามความตอ้งการ
ของนักเรียนพร้อมกบัแกไ้ขในส่ิงท่ีนักเรียนยงัเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง 6) สอนให้นักเรียนได้ใช้วิธีการ
เรียนรู้ของตนเองในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และให้โอกาสนกัเรียนในการฝึกปฏิบติัจนมีความช านาญ7)แจง้
จุดประสงคก์ารเรียนท่ีเป็นจุดประสงคท่ี์นกัเรียนตอ้งปฏิบติัในระดบัสูงของการเรียนเช่นเดียวกนัก็
ตอ้งแจง้จุดประสงคข์องการเรียนท่ีต ่ากว่าดว้ย  8) ตรวจสอบความเขา้ใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน
และการใหข้อ้มูลท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ   9) มีการบูรณาการการเรียนการสอนกบัในรายวิชาอ่ืน 
ๆ  10) ยอมรับผลงานของนกัเรียนและจาการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
มีทั้งหมด 20 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) การประเมินผลระหวา่งเรียน  2) การสอนแบบจุลภาค (Micro -
Teaching) 3) ครูมีความชดัเจนในเน้ือหาท่ีสอน 4) การสอนแบบแลกเปล่ียน (Reciprocal Teaching)  
5) การเรียนรู้จากขอ้มูลยอ้นกลบั  6) การเวน้ช่วงการฝึกฝน (Spaced Practice) และ การเรียนรู้ทกัษะ
การฝึกช่วงยาว (Massed Practice)  7) กลยุทธ์ในอภิปัญญา (Meta-cognitive Strategies) 8) การ
แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นค าพูดของตนเองSelf- verbalization และการตั้งค  าถามดว้ยตนเอง 
(/self-questioning ) 9) การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving teaching) 10)ไม่มีการแบ่ง
ประเภทนกัเรียน, นกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั (Not labeling  students)  11) การใช้กลยุทธ์ในการ
สอนแบบต่างๆ (Teaching strategies) 12) การเรียนแบบความร่วมมือ และการเรียนแบบรายบุคคล  
(Cooperative vs. individualistic learning)  13) การใชท้กัษะในการเรียน( Study skills) 14) การสอน
แบบช้ีแนะ ( Direct instruction)  15) การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery learning) 16) การให้ตวัอยา่ง
งาน (Worked examples) 17) การเรียนการสอนโดยการใชผ้งัมโนทศัน์ (Concept mapping) 18) มี
เป้าหมายหรือส่ิงท่ีตอ้งการไปให ้ 19) การสอนแบบเพื่อนช่วยสอน (Peer tutoring) 20) การเรียนแบบ
ความร่วมมือ และการเรียนรู้แบบแข่งขนั (Cooperative vs.competitive learning) 
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                 The Department of Education and Early Childhood Development (2013) ของรัฐ
วิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลียไดจ้ดัท าเอกสารช่ือวา่ From New Directions to Action: World class 
teaching and school leadership โดยการใชก้ารปฏิรูปโรงเรียนเป็นฐานและการประเมินผลระหวา่ง
ประเทศทางดา้นภาษา,การค านวณและวิทยาศาสตร์ โดยไดมี้การเม่ือเทียบกนักบัประเทศอ่ืนๆและ
ในประเทศออสเตรเลียเพื่อต้องการท่ีจะเป็นหน่ึงในผูน้ าของโลกภายในทศวรรษ จึงจ าเป็นต้อง
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นเลิศ โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อจะช่วยเพิ่ม
โอกาสให้กบันักเรียนในการท างานและการใช้ชีวิตดว้ยเคร่ืองมือและทกัษะท่ี จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในอนาคต นอกจากน้ียงัจะมีการเปรียบเทียบในการแข่งขนัท่ีจ  าเป็นเพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระสบ
ความส าเร็จในภาวะท่ีเศรษฐกิจทีมีการเติบโต จึงไดมี้การจดัท าเอกสารFrom New Directions to 
Action:World class teaching and school leadership โดยการอภิปรายและการปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการสอนและวสิัยทศัน์ส าหรับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของนกัเรียน 
เพื่อให้ตรงกบัประเทศท่ีดีท่ีสุดทัว่โลก ซ่ึงในเอกสารไดร้ะบุว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีจะเป็น
มาตรฐานสากลนั้ นคุณภาพของครูถือเป็นหัวใจท่ีส าคัญท่ีสุดในระบบของการศึกษาท่ีเป็น
มาตรฐานสากลดงันั้นครูจึงตอ้งมีคุณภาพในการสอนโดยตอ้งมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
1) ความสามารถทางวิชาการ (academic ability ) 2) ความรู้ในเน้ือหาวิชา ( subject knowledge)  3)
ทกัษะการส่ือสาร(Communication skills)  4) ทกัษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skill)  5)
ความสามารถทางดา้นภาษา และดา้นค านวณ (literacy & numeracy skills) และคุณลกัษณะคือเป็นผู ้
ท่ีมีความตอ้งการหรือรักในการท่ีจะเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและสามารถพฒันาผูอ่ื้นไดด้ว้ยพร้อม
กบัสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                   ส านักทดสอบทางการศึกษา(2554) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (2551) ไดก้  าหนดมาตรฐานในการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีสอดคลอ้งกนั
ดงัน้ี  1) การก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการท่ีเป็น
ความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2) การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ความสามารถของผูเ้รียน  3)การออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และพฒันาการทางสมองเพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  4) การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ 5) การจดัเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกบั
กิจกรรมน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจดัการเรียนการสอน  6) 
การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพฒันาการของผูเ้รียน รวมทั้ งให้ผูเ้รียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้



78 
 

ปรับปรุงและพฒันาตนเอง  7) การวเิคราะห์ผลการประเมินและน ามาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 8) การศึกษาค้นควา้ วิจัย เพื่อพฒันาส่ือและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ 9) มีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน10)ให้ค  าแนะน า 
ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค    
                 จากการวิจยัของ Asia Society (2012:6) ในการวิจยัเร่ืองการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 บทเรียนจากการเรียนวิทยาศาสตร์พบว่า ในระบบการศึกษาของประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล
ในระดบัโลก ซ่ึงไดแ้ก่ประเทศฮ่องกง ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟินแลนด์   ประเทศสิงค์โปร์และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การบรรจุทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21ไวใ้นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
เป็นการพฒันาทกัษะต่างๆ ความรู้ และทศันคติใหก้บัผูเ้รียน ประเทศฮ่องกงไดน้ าการเรียนรู้จากการ
ปฏิรูปโดยน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์รวมไปถึงการ
บริการและการเรียนรู้จากสถานท่ีปฎิบติังาน  ประเทศญ่ีปุ่นไดบ้รรจุทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี21
ไวใ้นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขโดยการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคญั
กบัการทดลอง การคน้พบปัญหาและการแก้ปัญหาแทนการเรียนจากการท่องจ า ประเทศจีนมี
จุดเน้นและให้ความส าคญักบัความสามารถในการส่ือสารและการท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา
ปัญหาและเรียนเพื่อเรียนรู้  จุดเน้นของ"ทกัษะการเป็นพลเมือง"ของประเทศฟินแลนด์ ไดแ้ก่1) 
ทกัษะการคิด การปัญหาและการคิดสร้างสรรค ์2) วธีิการการท างานและการมีปฏิสัมพนัธ์ 3) ทกัษะ
ทางดา้นงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์  ประเทศสิงค์โปร์ใช้กรอบแนวคิดสมรรถนะของผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป้าหมายในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กบัผูเ้รียนสู่ระดบั
โลก และประเทศสหรัฐอเมริกาใชม้าตรฐานแกนกลางของรัฐ และน ามาจดัท าเป็นเป้าหมายเพื่อให้
ครอบคลุมในการพฒันาผูเ้รียนซ่ึงเนน้ความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ 
                   จากการท่ีได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีเป็น
มาตรฐานสากล   ผูว้ิจยัได้ท าการสังเคราะห์เพื่อน ามาก าหนดเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  พบว่า  การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนการสอนและประสิทธิผลต่อผูเ้รียนมีทั้งหมด 178 องคป์ระกอบ ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็น
องคป์ระกอบในระดบัสูงซ่ึงมีความถ่ีตั้งแต่ 3 ข้ีนไปไดอ้งคป์ระกอบในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 29 องคป์ระกอบซ่ึงผูว้ิจยัได ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กระบวนการการจดัการ
เรียนรู้และ  2) กลยทุธ์ เทคนิค และวธีิการจดัการเรียนรู้ 
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                 กลุ่มท่ี 1 กระบวนการการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ 1) วางแผนและออกแบบการสอนตาม
รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  2) การโคช้และให้ค  าปรึกษา  3)ใชส่ื้อเรียนการสอนตามเน้ือหา  4) มี
การวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามตามตวัช้ีวดัและใชว้ิธีการอยา่งหลากหลาย 5) จดับรรยากาศการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 6) อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ 7) ทกัษะ
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 8 )ทกัษะการจดัการ  9 )การสร้างแรงจูงใจ/ใชว้ิธีเชิงบวก 10 )การ
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและเรียนรู้จากขอ้มูลยอ้นกลบั 11 )ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  12 ) ครูมีความ
ชดัเจนในเน้ือหาท่ีสอน  13)ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 14) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT literacy)  และการใชเ้ทคโนโลยใีนการสอน 15) การท างานเป็นทีม  16) การบริการสังคมและ
จิตสาธารณะ 17) ทกัษะการเป็นพลเมือง (Citizenship) 18) ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยั
เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้
                   กลุ่มท่ี 2กลยทุธ์ เทคนิค และวิธีการจดัการเรียนรู้ได ้แก่ 1) การสอนให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้ 2) ฝึกทกัษะการคิด/คิดสร้างสรรค์  3 ) การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4) การบูรณาการการ
เรียนการสอนกบัรายวชิาอ่ืนๆ 5) การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  6) การสอนให้นกัเรียนตั้งประเด็น
ค าถาม/สมมุติฐาน 7) การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง/ฝึกการปฏิบติั 8) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  9) 
การสอนแบบแกปั้ญหา 10) ฝึกทกัษะการคิดวจิารญาณ (Critical thinking) 11) การสอนแบบร่วมมือ
กนั (Collaboration) 
การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัหรือ การจดัการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นั้นมีค าท่ีใชใ้นภาษาองักฤษไดห้ลายค าแต่มีความหมายเดียวกนัคือ Student  
Centered Learning, Student Centered Education, Child Centered Learning, Child Centered 
Education, และ Learner-Centered Education  พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
บญัญติัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไวใ้นในมาตรา 22 โดยให้มีการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2552) กล่าววา่การจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยหลกัการแลว้ แนวคิดน้ีมาจาก แนวคิดทางการศึกษาของ John 
Dewey ท่ีมาจาก ‚การเรียนรู้โดยการกระท า‛ ( Learning by doing ) ซ่ึงเป็นแนวคิดในการจดัการ
เรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั เป็นการเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก
การเป็นผูรั้บมาเป็นผูเ้รียน และเปล่ียนบทบาทของครูจากผูส้อนหรือผู ้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผูจ้ดั
ประสบการณ์เรียนรู้ให้ผูเ้รียน ดงันั้นผูเ้รียนจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนเพราะ
บทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญันั้นเป็นแนวคิดหรือหลกัการท่ีสามารถท าไดห้ลายแบบหลายลกัษณะ หลายวิธีการและ
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กระบวนการท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของผูเ้รียน ซ่ึงแต่ละวิธีการนั้นช่วยให้ผูเ้รียนมีบทบาทหรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และผูเ้รียนสามารถสร้างความหมายของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จนเกิดเป็น
ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงดงันั้นการจดัการเรียนการสอนข้ึนอยู่กบัวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมกบัสาระ ผูเ้รียนและวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้  นอกจากน้ีการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัยงัมีแนวคิดจากปรัชญา Constructivism ท่ีแพร่หลายมาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึง 
Martin (1994 : 44 อา้งถึงใน พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544) ท่ีกล่าววา่ปรัชญา Constructivism  เช่ือวา่
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้สามารถเรียนรู้ไดเ้อง
โดยผา่นการลงมือปฏิบติัซ่ึงจะท าให้ความรู้ท่ีไดอ้ยู่ในความทรงจ าของผูเ้รียนไดน้าน  และแนว คิด
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้นมาจากนกัปรัชญากลุ่มมนุษยนิยม ( Humanism)  ท่ี
เช่ือวา่การเรียนรู้ไม่ไดห้มายถึง การท่ีท าให้ผูเ้รียนรู้วิชาการเท่านั้นแต่ตอ้งท าให้มีจิตวิญญาณ มีเจต
คติท่ีดี และมีคุณธรรม โดยพฒันาเป็นองคร์วม (Holistic) การเรียนรู้เกิดจากการคน้พบความหมาย
ของส่ิงท่ีเรียนดว้ยตนเองเป็นปัจจยัภายในตวัผูเ้รียน ผูส้อนจึงตอ้งรับรู้ในเบ้ืองตน้วา่ผูเ้รียนสามารถ

น าตนเอง พึ่งพาตนเองได ้และมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การเรียนการสอนจึงตอ้งให้อิสระภาพแก่
ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
 
หลกัการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child-Centered Learning) 
                พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545ได้
ก าหนดแนวการจดัการศึกษาของชาติไวใ้นหมวดท่ี 4 ตั้ งแต่มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 
                 1. การจดัการศึกษาตอ้งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ดังนั้ นจึงต้องจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมทั้ งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
หลากหลาย เพื่อเอ้ือต่อความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติท่ี
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพของผูเ้รียน ผู ้เรียนมี
ความส าคญัท่ีสุด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงตอ้งจดัให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้  า ได ้คิดเป็น ท า เป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และเกิดการใฝ่
รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
                 2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับผูเ้รียน รวมทั้งการฝึกทกัษะและ
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้โดยให้ผูเ้รียนมีความรู้
และประสบการณ์ในความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม และระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ความรู้และ
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ทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิ
ปัญญาไทยความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง และ
ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการด า รงชีวติอยา่งมีความสุข 
                3. การส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด   เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท า ได ้คิดเป็น ท า เป็น รักการอ่าน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา จดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา  ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
               ทิศนา  แขมมณี (2552) ได้เสนอหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(Child-Centered Learning) ไวด้งัน้ี 

  1. จดัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนน าตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นการให้โอกาสผูเ้รียน
วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงครอบคลุมวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง การตั้ง
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้และการแสวงหาแหล่งความรู้ 
วตัถุประสงค ์ ผูส้อนตอ้งหาวธีิการมาช่วยจนผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
                2. การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการด าเนินการ
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้
ก่อน และใหผู้เ้รียนสังเกต ทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนและมาพิจารณาไตร่ตรองจนเกิดความคิดรวบยอด  

   3. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)เป็นการด าเนินการช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกนั
ศึกษาการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ขอ้มูล และวธีิการต่างๆเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้น  
                4. การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-Based Instruction)เป็นการ
จดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รียนไปเผชิญกบัสถานการณ์จริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ให้
ผูเ้รียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียน เกิดการใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ 

    5. การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกั  (Project-Based Instruction) เป็น
การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัเลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ 
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                 6. การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการวิจยั (Research  Based Instruction)  เป็น
กระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง   การจดัสภาพของการ 
 จดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั เขา้มาเป็นส่ือในการเรียนรู้  และด าเนินการศึกษา
ดว้ยตนเอง ส่วนผูส้อนมีการจดัเตรียมเน้ือหาและประเมินผลผูเ้รียน 

                  7. การจดัการเรียนการสอนแบบเน้นการบูรณาการเป็นการจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะแบบองค์รวม เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแกปั้ญหาด้วยตวัเอง  เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัองคร์วม และสามารถน าความรู้น้ีไปใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ผูส้อนและผูเ้รียน
ท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
                 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เพียเจต ์ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสมดุลทางปัญญาซ่ึงGlasersfeld (1996 
อา้งถึงในส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย: 2555) กล่าววา่ทฤษฎีการสร้างความรู้น าไปสู่
หลกัการในการจดัการเรียนรู้ท่ีวา่ ผูเ้รียนตอ้งลงมือเรียนและคิดดว้ยตนเอง โดยการปะทะสัมพนัธ์
กบัประสบการณ์ต่างๆและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงจะท าให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลมุมมองหลากหลายข้ึน 
น าไปสู่การปรับโครงสร้างความรู้ ความคิดรวบยอด หรือหลกัการส าคญัท่ีตนสร้างข้ึนมาก่อน
แนวคิดน้ีสัมพนัธ์กบัแนวคิดของ Papert (1980 อา้งถึงในส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอน
ปลาย: 2555) ท่ีขยายแนวคิดน้ีไปสู่ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ Constructivismโดยให้ผูเ้รียนทั้งเรียนรู้
จากการปะทะสัมพนัธ์กับปัญหาและบริบทของสังคมแล้วยงัจดัโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบคน้ สร้างความรู้ สร้างสรรคผ์ลงานรวมถึงผลผลิตอ่ืน ๆ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้
นั้นออกมาอย่างเป็น  และสุรางค์ โควต้ระกูล  (2545) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) เป็นทฤษฏีท่ีให้ความส าคญักบักระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้าง
ความรู้ความ เขา้ใจจากประสบการณ์  รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือท่ีใช้ในการแปล
ความหมายเหตุการณ์และ ส่ิงต่างๆเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจดักระท ากบัขอ้มูล  นอกจาก
กระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมองแลว้ยงัเป็นกระบวนการทางสังคม
ด้วยการสร้างความรู้จึงจึงเป็นกระบวนการทั้งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป  หลักการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฏีน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ 
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎใีนการจัดการเรียนรู้ 
                 ทิศนา  แขมมณี (2554)ไดเ้สนอการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism)  ไปประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

   1.  การสอนตามแนว Constructivism เนน้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และความส าคญัของความรู้เดิม 

   2.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองได ้ ผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการคน้พบ แลว้
น าไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได ้เพื่อตรวจความรู้ท่ีไดม้า 
และเพิ่มเติมเป็นองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

   3.  การเรียนรู้ตอ้งให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้
และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงวา่ ลึกๆแลว้ส่ิงนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ย
เพียงไร และศึกษาคน้ควา้ใหลึ้กซ้ึงลงไป จนถึงรู้แจง้ 

  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 

  1.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสังเกต ส ารวจเพื่อใหเ้ห็นปัญญา 
  2.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่นแนะน า ถามใหคิ้ด หรือสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  3.  ช่วยใหผู้เ้รียนคิดคน้ต่อ ๆ ไป ใหท้  างานเป็นกลุ่ม 

  4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้รียน ตรวจสอบความคิดและทกัษะการคิดต่างๆการ
ปฏิบติัการแกปั้ญหาและพฒันาใหเ้คารพความคิดและเหตุผลของผูอ่ื้น 

   บทบาทของผู้เรียน 

   ในการเรียนตามทฤษฎี Constructivism  ผูเ้รียนจะมีบทบาทเป็นผูป้ฎิบติัและสร้างความรู้
ไปพร้อมๆกนัดว้ยตวัของเขาเอง(ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั) บทบาทท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียน  คือ 

   1.  มีความยนิดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังดว้ยความสมคัรใจ  
   2.  เรียนรู้ไดเ้อง รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีมีอยูด่ว้ยตนเอง  
   3.  ตดัสินปัญหาต่างๆอยา่งมีเหตุผล  
   4  มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง  
   5.  วเิคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นได ้ 
   6.  ใหค้วามช่วยเหลือกนัและกนั รู้จกัรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
   7.  น าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในชีวติจริงไดน้ั้น 
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การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning: PBL) 
                การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem based Learning: PBL) เร่ิมมีการพฒันาการคร้ัง
แรกในวงการศึกษาทางการแพทย์ในปี 1950 ท่ีเร่ิมจากคณะแพทยศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยแมค
มาสเตอร์ ประเทศแคนาดาโดยให้มีกระบวนการศึกษาดว้ยการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริงจาก
กรณีผูป่้วยจริง และการรักษาพยาบาลจริง ต่อมาจึงไดเ้ผยแพร่แนวคิดน้ีไปใชก้นัอยา่งแพร่หลายซ่ึง
เป็นการส่งเสริมการเรียนโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน( experience-based education ) ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของการแก้ปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ทั้งเน้ือหาและกลยุทธ์การคิด   
Delisle  Robert (1997) ไดก้ล่าววา่การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ี
สร้างทกัษะในการคิด  การคิดเชิงวิเคราะห์และ ความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมายโดยการร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั ดงันั้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งออกแบบให้ผูเ้รียนไดล้งมือกระท าและไดใ้ช้กระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนก าลงั
เรียนรู้ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการแกปั้ญหา ดงันั้นการเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนได้
ท างานกลุ่ม ท างานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการก ากับตนเองในการเรียนรู้และเรียนรู้จากส่ิงท่ี
จ าเป็นต้องรู้เพื่อท่ีจะน าความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning: 
PBL) มีวธีิการท่ีเรียนรู้ไดห้ลายวธีิเช่น การสอนแบบกรณีศึกษา และการเรียนจากโครงงาน เป็นฐาน 
(case-based instruction and project-based learning) เป็นตน้ โดยมีครูท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในกระบวนการเรียนรู้มากกว่าท่ีจะให้ความรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
ซ่ึงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู ้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ตวักระตุน้ นกัเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
(Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินผล (Evaluation) และ กระบวนการแกปั้ญหา
ต่างๆโดยผ่านการอภิปรายการแก้ปัญหาและการศึกษาร่วมกนัเป็นกลุ่มกบัเพื่อนโดยมีครูเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวก (facilitator) โดยความรู้ดงักล่าวจะจดัเป็นความรู้ท่ีรอบลึกและเป็นความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทจริงและเป็นการพฒันาทกัษะการคิด การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ การพฒันา
ทกัษะการเรียนแบบน าตนเอง และทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

การเรียนรู้และรู้คิดด้วยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the Future)              
                Gardner H.,  (2007)ไดเ้ขียนหนงัสือ ‚Five Minds for the Future‛ ตอ้งการให้ทุกคนไดรู้้
ค าตอบของการเกิดวธีิการเรียนรู้และการรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 ประการและไดใ้ห้ค  านิยามการเรียนรู้และ
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รู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the Future) ไวว้า่กระบวนการเรียนรู้และการคิดจะมีความสัมพนัธ์
กบัการสร้างทกัษะไดอ้ยา่งมีสมรรถนะโดยสอดคลอ้งกบัจิตใจท่ีจดจ่อกบัการเรียนรู้หรืองานนั้นๆ 
การฝึกฝนจิตจะมีความส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เน่ืองดว้ยจิตเหล่าน้ีจะช่วยให้สามารถรับมือ
กบัส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีไม่คาดคิด ซ่ึงการเรียนรู้และรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 มีลกัษณะ ดงัน้ี 
                1. จิตช านาญการ (disciplined mind) คือ การมีระบบความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในบริบทท่ีเกิดข้ึน จนเกิดความเช่ียวชาญในกระบวนการคิด มีความสามารถในการเก็บ
สะสมขอ้มูลและสรุปเป็นทฤษฎีหรือขอ้สังเกตไดร้วมถึง  การท างานอย่างสม่าเสมอ เพื่อพฒันา
ทกัษะและความเขา้ใจ คือความมีวนิยัอยา่งสูงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประวติั
ศาตร์รวมถึงหตัถศาสตร์   
                 2. จิตสังเคราะห์ (synthesizing mind) เป็นความสามารถในการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมี
มากมาย หรือการบูรณาการแนวคิดต่างๆจากเน้ือหา สาระต่างๆรวมถึงแหล่งต่างๆน ามาท าความ
เขา้ใจ และประเมินขอ้มูลโดยปราศจากอคติ ซ่ึง เป็นการเลือกขอ้มูลท่ีส าคญัจากขอ้มูลมากมายท่ี
ไดรั้บ และจดัการกบัขอ้มูลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล จนไดเ้ป็นขอ้สรุปหรือกลายเป็นขอ้มูลใหม่และมี
การน าเสนอต่อผูอ่ื้น 
                 3.จิตสร้างสรรค ์(creating mind)   คือความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม เป็นการ
ผลิตความคิดใหม่ๆพร้อมทั้งอธิบายปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ รวมถึงการอธิบายค าถามท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม และปรากฏการณ์หรือวธีิการท่ีเกิดใหม่ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงก็อาจจะกลายเป็นค าตอบท่ีคาดไม่ถึง 
ส่ิงท่ีสร้างสรรคจ์ะไดรั้บการยอมรับจากผูร้อบรู้ และมีความล ้าหนา้มากกวา่องคค์วามรู้เดิม  
                  4. จิตเคารพ (Respectful mind)  คือความสามารถในการเคารพ ร่วมมือกบัผูอ่ื้น ถึงแมจ้ะ
มีค่านิยมและความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่มอนัเป็นความพยายามท่ีจะเขา้ใจผูอ่ื้น และหาวิธีท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ประสิทธิผล ซ่ึง Gardner ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ การมีจิตเคารพท่ีดีไดน้ั้น สถาบนัครอบครัวมีส่วน
ส าคญัอย่างมากท่ีจะปลูกฝังให้บุคคลผูน้ั้นมีจิตท่ีเคารพในความเป็นตัวตนของผูอ่ื้นจะช่วยให้
สามารถยืนหยดัอยูใ่นโลกปัจจุบนัท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงส่ิงท่ี Gardner 
อธิบายนั้นมีความใกลเ้คียงกบัวฒันธรรมประชาธิปไตย ท่ีเนน้การเคารพซ่ึงกนัและกนั ยอมรับใน
ความแตกต่างของกนัและกนั และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  
                  5. จิตจริยธรรม (Ethical mind) คือการมีจริยธรรมอยู่ในพื้นฐานของจิตใจเป็นการ
ยกระดบัขั้นสูงกวา่จิตเคารพ โดยจิตจริยธรรมจะเป็นการไตร่ตรองถึงธรรมชาติของความเป็นจริงวา่
ไม่ควรถือประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม จิตจริยธรรมจะมีความเป็นนามธรรมค่อนขา้งมาก 
เน่ืองจากไม่สามารถปลูกฝังหย ัง่ลึกไปถึงจิตใจได ้ แต่อาจจะท าไดด้ว้ยการเร่ิมจากสภาพแวดลอ้ม
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ของครอบครัว ชุมชน จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมให้เกิดบรรทดัฐานทางสังคมน าไปสู่การ
เป็นพลเมืองท่ีดีท่ีรับผดิชอบต่อสังคมรวมทั้งการถือปฏิบติัอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย   
 
กจิกรรมการเรียนรู้ บันได 5 ข้ันเพือ่การพฒันาผู้เรียน (Five steps for student development)  
                  ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2555) ไดจ้ดัท าแนวทางการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บนัได 5 ขั้นเพื่อการพฒันาผูเ้รียน 
(Five steps for student development) สู่มาตรฐานสากลท่ีใชต้วัยอ่วา่ QSCCS เป็นกระบวนทศัน์การ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติท่ีพึงประสงคส์ าหรับ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ  มีทกัษะในการคน้ควา้แสวงหาความรู้   มี
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  สามารถสร้างส่ืออย่างมี
ประสิทธิผล  มีทกัษะชีวิต   ร่วมมือในการท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  กิจกรรมการเรียนรู้ บนัได 
5 ขั้น QSCCS เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีล าดับขั้นตอนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พฒันาการของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น โดยมีกระบวนส าคญั ดงัน้ี  
                  1. Learning to Question   เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนตั้งค  าถาม /สมมติฐาน (Hypothesis 
Formulation) โดยฝึกผูเ้รียนใหรู้้จกัคิด สังเกต ตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์ซ่ึงจะส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค  าถาม 
                  2. Learning to Search เป็นการสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
โดยให้ผูเ้รียนไดว้างแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยร่วมกนัก าหนดขอบเขต แนวทาง วิธีการเรียนรู้ 
ประเด็นเน้ือหายอ่ย แนวทางการบนัทึกและสรุปผลการเรียนรู้ จดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนรู้ 
และลงมือศึกษาคน้ควา้ ศึกษารวบรวมขอ้มูล ศึกษาปัญหาศึกษาทดลอง ตามแผนท่ีวางไว ้ เพื่อ
แสวงหาความรู้และคน้พบความรู้ดว้ยตนเองซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ 
                3. Learning to Construct  เป็นการสร้างองคค์วามรู้ (Knowledge Formation)โดยเป็น
กิจกรรมใหผู้เ้รียนน าขอ้มูล ความรู้และสารสนเทศท่ีไดจ้ากการแสวงหาความรู้ มาร่วมกนัวิเคราะห์
อภิปรายเปรียบเทียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอด คุณค่าความส าคญั 
แนวคิดแนวทางการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั และสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความรู้
ของตนเองเพื่อน าไปสู่การสรุปและสร้างองคค์วามรู้    
                4. Learning to Communicate เป็นการส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication   ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้ ขอ้คน้พบ ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มา
น าเสนอเป็นช้ินงานรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ พร้อมทั้งบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการ
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เรียนรู้ และแสดงความรู้สึกต่อช้ินงาน)   โดยใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดม้าส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะในการส่ือสาร 
                5. Learning to Serve   เป็นการบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) ซ่ึง เป็น
การน าความรู้สู่การปฏิบติั เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนน าช้ินงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินซ่ึง
กนัและกนั รวมทั้งวางแผนการต่อยอดการเรียนรู้จากความสนใจซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงความรู้
ไปสู่การท าประโยชน์ใหก้บัสังคมและชุมชนรอบตวัตามวฒิุภาวะของผูเ้รียน และจะส่งผลให้ผูเ้รียน
มีจิตสาธารณะ 
                ทั้ง 5 กิจกรรมน้ี มีจุดเน้นส าคญัคือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยจากความตอ้งการของ
ตนเอง หรือเป็นเจา้ของการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง  ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดว้างแผนการเรียนรู้   ก าหนด
ขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง   ลงมือเรียนรู้ตามแผนและควบคุมก ากบัการเรียนรู้ของ
ตนเอง น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเรียนรู้มาวิเคราะห์อภิปราย  วิพากษ์วิจารณ์ เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์สรุปความรู้ของตน แล้วจดัท าช้ินงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ ท าให้ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บเป็นรูปธรรมชดัเจน
รวมทั้งไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัประเมินปรับปรุงผลการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตน
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
การเรียนแบบความร่วมมือ (Collaborative Learning) 
                 การเรียนแบบความร่วมมือ (Collaborative Learning )เป็นเทคนิควิธีการท่ีมีรากฐานมา
จากทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือทฤษฎีพุทธิปัญญา  ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม และฤษฎีการพึ่งพากนั
โดยการเรียนแบบความร่วมมื เป็นเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนใน
กลุ่มเล็ก เพื่อสร้างความรู้โดยส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกนัและความรับผิดชอบกบั
การเรียนรู้ของตนเองซ่ึง Barkley, Cross & Major (2005)ไดก้ล่าววา่การเรียนการเรียนแบบความ
ร่วมมือจะเกิดข้ึนเม่ือนกัเรียนท างานร่วมกนัเพื่อ "บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนัJohnson, D. W. 
and Johnson, R. T. (1987) กล่าววา่การเรียนการสอนแบบความร่วมมือเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีได้
น าไปใช้ทัว่หลายสาขาวิชาในระดบัประถมศึกษามธัยมศึกษาและอุดมศึกษาซ่ึงประโยชน์ของการ
เรียนรู้ร่วมกนั จะท าใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ในเน้ือหา  การพฒันาการคิดเชิงวิพากษ ์  การพฒันา
ทกัษะการแกปั้ญหาและ ปรับปรุงพฒันาทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์จากความหมายท่ีนกัการศึกษา
กล่าวมา สรุปไดว้า่ การเรียนแบบความร่วมมือคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานร่วมกนัระหวา่ง
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ผูเ้รียน เพื่อสร้างความรู้โดยส่งเสริมใหมี้การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกนั การแกปั้ญหา  การพฒันา
ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และความรับผดิชอบกบัการเรียนรู้ของตนเอง 
                  ในการจดัการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  Barkley, Cross และ Major 
(2005) ไดแ้บ่งเทคนิควธีิการ collaborative ออกเป็น 5 ลกัษณะคือ 
                   1.เทคนิคส าหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ซ่ึงเทคนิคน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนลึกซ้ึงและอยูใ่นความจ าไดน้าน 
                   2. เทคนิคส าหรับการสลบักนัสอน (Reciprocal Teaching) คือให้ผูเ้รียนสอนผูเ้รียน
ดว้ยกนัเอง วิธีการแลกเปล่ียนหรือสลบักนั (Reciprocal) นกัเรียนจะเป็นทั้งครูและผูเ้รียนซ่ึง การ
สลบักนัสอนน้ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้และเกิดทกัษะความเขา้ใจกบัคู่ของตนเอง  
                   3. เทคนิคส าหรับการแกปั้ญหา (Techniques for Problem solving)  ซ่ึงยุทธศาสตร์การ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพคือ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การ
น าเสนอปัญหาต้องท้าทาย ผูเ้รียนจ าเป็นต้องฝึกคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                   4. เทคนิคการใชก้ราฟิกและการจดัระเบียบสารสนเทศ   (Techniques Using Graphic 
Information Organizer)  จะช่วยผูเ้รียนให้คน้พบรูปแบบและการเช่ือมโยงระหว่างความคิดและ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆทั้งหมดท่ีเป็นภาพรวมและรายละเอียดยอ่ๆแลว้ ยงั
ช่วยผูเ้รียนในการตีความหมาย การท าความเขา้ใจ และท าใหเ้รียนรู้ไดง่้ายยิง่ข้ึน  
                  5. เทคนิคท่ีให้ความสนใจเก่ียวกบัการเขียน (Techniques Focusing on Writing) ผูเ้รียน
ใช้การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ซ่ึงการเขียนเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ไดอ้ย่างลึกซ้ึง สร้าง
ความเขา้ใจในหลกัการและเน้ือหาส าคญัต่อการไดม้าซ่ึงทกัษะการคิด 
                  สรุปไดว้่าหลกัการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวซ่ึงเป็นวิธีการท่ีครอบคลุมการจดัการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากหลกัการและวิธีการต่างๆของแต่ละเทคนิคเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ 
ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา  ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลย ีความเช่ือมัน่ตนเอง ความยดืหยุน่ การจูงใจตนเอง 
และความตระหนกัในสภาพแวดลอ้ม และ ความสามารถท่ีประยุกต์ใชค้วามรู้ในการด ารงชีวิตให้มี
ความสมบูรณ์ทัง่ทาง ร่างกาย สติปัญญและอารมณ์ก่อใหเ้กิดสักยภาพของความเป็นพลโลก  
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การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self –Directed Learning) 
                 การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self –Directed Learning) เป็นการจดัการเรียนการสอนอีก
วธีิการหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในยุคของศตวรรษท่ี 21ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายหลกั คือให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองแมว้า่ผูเ้รียนจะจบการศึกษาไป
แลว้ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตซ่ึง Brockett and Hiemstra (1991) 
กล่าวา่การเรียนรู้แบบน าตนเอง เป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม ซ่ึงมีความเช่ือ
เร่ืองความเป็นอิสระ และความเป็นตวัของตวัเองของมนุษย์ และให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลโดยมีมุมมองวา่ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นเป็นส่ิงท่ีดีและเห็นว่าบุคคลนั้นมีศกัยภาพอยา่ง
ไม่มีขีดจ ากดั ส าหรับท่ีจะพฒันาตนเอง และความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้ของตนเองนั้น
สามารถเป็นไปไดท่ี้จะใช้การกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงบ่งบอกถึงการจดัการท่ีดีและความเช่ือและ
ไวว้างใจในการเรียนของตนเองเพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวว่าการก ากบั
ตนเองในการเรียนรู้นั้ นมี 2มิติท่ีแตกต่างกัน แต่เก่ียวข้องกันคือการเรียนแบบน าตนเองเป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนรับผิดชอบในการกระบวนการเรียนรู้ และเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางโดยเรียนตามความต้องการของผูเ้รียนหรือผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง ส าหรับองค ์ประกอบในการเรียนรู้แบบน าตนเอง ( Self –Directed Learning )  Brockett and 
Hiemstra  (1991) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของ  การน าตนเองในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
                  1. ความรับผิดชอบในตวับุคคล (personal responsibility) นั้นหมายถึงบุคคลนั้นถือว่า
เป็นเจา้ของความคิดของตวัเองและการกระท า ความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นการกระตุน้เพื่อให้
เกิดความตระหนกัในความจะเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบใน
ตนเองในการท่ีจะตดัสินใจเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้  การด าเนินงาน  และการประเมินตนเอง
ในการเรียนรู้  
                 2. ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะช้ีน าตนเอง (learner self-direction) หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะตวั 
หรือบุคลิกภาพของผูเ้รียนท่ีเอ้ือและสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีเกิดจากภายในตวัของผูเ้รียนเอง 
                  3. การเรียนรู้โดยการน าตนเอง (self-directed learning) หมายถึง  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
การเรียนรู้ซ่ึงอาจเกิดจากการจดัการของผูส้อนหรือการวางแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเอง  แต่ความส าคญัของ
ผูส้อนนั้นจะเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือ ใหข้อ้เสนอแนะ แนะน า หรืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
เท่านั้น  ส่วนการด าเนินกิจกรรมการเรียนทั้งหมดนั้นจะเป็นการด าเนินการโดยผูเ้รียนทั้งส้ิน 
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                  4. ปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม (The Social Context) หมายถึง  การค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมของผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียนยงัคงสภาพความเป็นอยู่จริงในสังคม  เช่นสภาพครอบครัว  การ
ท างานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
                    จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self –Directed Learning 
:SDL) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีสนองความตอ้งการและความ
สนใจของผูเ้รียน  ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อให้ผูเ้รียน
เรียนรู้หรือคน้พบความรู้ดว้ยตนเองโดยจะไดรั้บหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากจาก ครู เพื่อนและ
ผูอ่ื้นก็ตาม 
 

การวดัผลประเมินผลการเรียน 
 
                     การวดัผล (measurement) หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการศึกษา โดยมี
การก าหนดค่าเป็นตัวเลขท่ีมีความหมายเชิงปริมาณให้กับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาการวดัมีวิธีการแตกต่างกนัหลายวิธี เช่น การทดสอบ (test) การใชม้าตรประเมินค่า 
(rating scale) การใชแ้บบส ารวจ (inventory) การสัมภาษณ์ (interview) เป็นตน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวดัผลจะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆเหล่าน้ี คือ 1) การก าหนดพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะท่ี
ตอ้งการวดัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวดั  2) การเลือกวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผล  3) ผล
ของการวดัซ่ึงอาจเป็นตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ 
                  การประเมิน(Evaluation) หมายถึงกระบวนการท่ีมีระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย การรวบรวม
ขอ้มูลสารสนเทศโดยการวดัเพื่ออธิบาย ให้คุณค่า และตดัสินคุณค่า (value judgment) ส่ิงท่ีประเมิน
ว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ (criteria) มาตรฐาน (standard) ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด รวมทั้งการใชผ้ลการประเมินในการพฒันาคุณภาพส่ิงท่ีประเมิน   กิจกรรมประเมินผล
จะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่างๆเหล่าน้ี คือ  1) การตรวจสอบขอ้มูลสนเทศต่างๆ (Information) หรือ 
ผลท่ีไดจ้ากการวดั 2) การเลือกเกณฑ์ (Criteria) ท่ีใชใ้นการตดัสิน ซ่ึงมีแนวทางในการเลือกเกณฑ์
ได ้3 แบบคืออิงเกณฑ์มาตรฐาน (Rational Criterion)  อิงกลุ่ม (Relative Criterion)  และอิงบุคคล 
(Individual Criterion) หรืออิงพฒันาการ  การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากการ
วดัผลและน าผลท่ีไดจ้ากการวดัมาพิจารณาตดัสินเทียบกบัเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีตั้งไวว้่ามีคุณค่า
มากนอ้ยเพียงใด หรือกล่าวไดว้า่ การประเมินผล  =  การวดัผล  +   การตดัสินคุณค่า (EVALUATION   

=  MEASUREMENT + VALUE JUDGEMENT)  



91 
 

                  การประเมินค่า (Assessment) หมายถึง การตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยมุ่งเน้น
การก าหนดเกณฑเ์ชิงคุณลกัษณะ  (Qualitative )  หรือการบรรยายขอ้มูลท่ีสะทอ้นคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมิน Descriptive) ให้ชัดเจนให้มากท่ีสุดซ่ึงนิยมในการประเมินผลทางการศึกษาในปัจจุบนั  
การประเมินค่า (assessment) เป็นการประเมินโดยเน้นความส าคญัของการอธิบายและการตัดสิน
คุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมินซ่ึงชัยฤทธ์ิ   ศิลาเดช (2544) ได้ให้ความหมายของการประเมินค่า 
(Assessment) หมายถึง การตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมุ่งเน้นการก าหนดเกณฑ์เชิง
คุณลกัษณะ  (Qualitative )หรือ การบรรยายขอ้มูลท่ีสะทอ้นคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน Descriptive) 
ให้ชดัเจนให้มากท่ีสุด ซ่ึงนิยมในการประเมินผลทางการศึกษาในปัจจุบนั  และไดส้รุปความหมาย
ของการประเมินค่าความสามารถ (Performance assessment) หมายถึง  การให้ค่าความสามารถ  
ตามความสามารถทางสมอง จิตใจ ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะทางร่างกาย ทกัษะ
ทางสังคม และภาคปฏิบติัของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีผูเ้รียนแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมใน
สถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึน ตวัอย่างเช่นครูให้นักเรียนออกเสียงค าภาษาองักฤษ และ
พิจารณาตดัสินว่าการออกเสียงนั้นมีคุณภาพดีเพียงใดตามเกณฑ์ (Rubrics) ท่ีไดก้  าหนดไว ้  การ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic  assessment) หมายถึงตีค่าความสามารถของนกัเรียนโดยการ
ปฏิบติัจริง ท าจริงๆ ในเง่ือนไขหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั เช่นฝึกงานในสถาน
ประกอบการ   บริการชุมชนจริง   พดูสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียว เพื่อให้การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนมีความหมายและเหมือนชีวิตจริง  ตวัอย่าง เช่นครูให้นักเรียนไปปฏิบติัหน้าท่ี
มคัคุเทศก์ แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อประเมินความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และพิจารณาตดัสินวา่มีความสามรถในการส่ือสารดีเพียงใดตามเกณฑ ์
(Rubrics) ท่ีไดก้  าหนดไว ้ และการประเมินค่าจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment) หมายถึง 
การประเมินค่าความสามรถของผูเ้รียนจากประจกัษ์พยานหลกัฐานท่ีนักเรียนท าตั้งแต่ตน้จนจบ  
และเลือกสรรมาน าเสนออยา่งเป็นระบบเพื่อสะทอ้นความสามารถ ตามเกณฑ์ (Rubrics) ท่ีก าหนด 
Rubrics เป็นแนวทางการให้คะแนน (Scoring guideline) ท่ีเกิดจากการรวมกนัระหวา่ง  เกณฑ์การ
ให้คะแนน (Scoring criteria)กบั มาตรประมาณค่าหรือระดบัคะแนน (Rating scale) โดย Rubrics 
เป็นแนวทางการให้คะแนน ท่ีระบุถึงความแตกต่างของผลงาน หรือประสิทธิภาพ (Proficiency) 
ของงาน  
                  ส าหรับในการวัดผลประเมินผลในชั้ นเรียน (Classroom Based Assessment) เป็น
กระบวนการท่ีครูท าการรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศของผูเ้รียนในระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้
และตีความขอ้มูล/สารสนเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้/ความเขา้ใจ ความสามารถ/ทกัษะ และ
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ทัศนคติ/ แล้วน าผลการตีความดังกล่าวไปใช้ตัดสินใจในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนซ่ึงการวดัผลและประเมินผลในชั้นเรียนนั้นมี 3ประเภท คือ 
                    1.การวดัประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment FOR Learning) เป็นการวดัความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้ (Formative Evaluation) ในระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพฒันา
ปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาปรับปรุงการสอนของครู    
                 2. การวดัประเมินขณะเรียนรู้   (Assessment AS Learning)    เป็นการวดัประเมินการ
ก ากับหรือน าตนเองในการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างอิสระ ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีผูเ้รียนเป็นผู ้
ประเมินตนเองและปรับวธีิการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัตนเองเพื่อพฒันาใหบ้รรลุ เป้าหมายการเรียนรู้ 
                 3. การวดัประเมินผลการเรียนรู้  (Assessment OF Learning) เป็นการวดัเพื่อตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  (Summative assessment ) หรือ เป็นการ
ประเมินผลสรุปในการเรียนซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงระดบัความส าเร็จ ความสามารถ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะตามท่ีก าหนดในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
                   พิณสุดา   สิริธรังศรี (2556)  ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดส้รุปการประเมินผลการเรียนของประเทศไทยพบวา่ มีการแบ่ง การวดัและประเมินผลการเรียน 
ออกเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ ใน
การประเมินผลการเรียนสอน ครูมีหน้าท่ีประเมินผลการเรียน ภายใตก้ารอนุมติัของสถานศึกษา 
โดยสามารถใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมิน
โครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผู ้
ประเมินตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร หรือเปิดโอกาส ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวดัให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมิน
ระดับชั้ นเรียน เป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการความก้าวหน้าในการประเมินระดับ
สถานศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนเป็นรายภาค/ปี การประเมินระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นการประเมินในภาพรวมของเขต เพื่อการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน
เขต การประเมินระดบัชาติ เป็นการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดบัในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
นอกจากนั้น ยงัมีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยส านกัทดสอบทางการศึกษา เป็นองคก์าร
มหาชน ท าหนา้ท่ีทดสอบคุณภาพการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชาติ ในแต่ละ
ระดบัอีกดว้ยและไดศึ้กษาการวดัและประเมินผลของโรงเรียนท่ีไดจ้ดัการเรียนการสอนท่ีอยู่ใน
ระดบัมาตรฐานสากลซ่ึไดแ้ก่ประเทศฟินแลนด์  ญ่ปุ่น และนิวซีแลนด์ พบว่าการประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยท่ีนโยบายของฟินแลนด์เนน้คุณภาพการศึกษา แต่ไม่เนน้การแข่งขนั ให้เป็นไป
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ตามพฒันาการของผูเ้รียน ดงันั้น การประเมินผลผูเ้รียนของฟินแลนด์จึงมุ่งประเมินพฒันาการของ
ผูเ้รียนโดยไม่ก าหนดเกรด เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินพฒันาการของตนเอง รู้และเขา้ใจชีวิตตนเอง
เพื่อเลือกท่ีจะตดัสินใจในการวางแผนการเรียนและมีอาชีพในอนาคต หรืออาจกล่าวไดว้า่ให้ผูเ้รียน
ได้เรียนรู้และมีทกัษะชีวิตอย่างแทจ้ริง ดงันั้น การประเมินจึงเป็นเร่ืองของโรงเรียนและครูท่ีจะ
ประเมินผูเ้รียนในฐานะเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน โดยไม่มีการสอบมาตรฐานระหวา่งปีแต่ประการ
ใด การสอบวดัมาตรฐานมีเพียงคร้ังเดียวเม่ือผูเ้รียนอายุ 16 ปี เพื่อน าผลประกอบการสมคัรเขา้เรียน
ต่อระดบัอุดมศึกษาเท่านั้น    หลกัการในการประเมินผลการเรียน ยึดหลกัความหลากหลายของ
หลกัฐานการเรียน มีทั้งการประเมินความกา้วหนา้และพฒันาการการเรียนรู้ การประเมินความรู้และ
ทักษะ การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีอันเกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร พ่อแม่
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลการประเมิน รวมทั้งมีการรายงานการประเมินผลยอ้นกลบัใน
แต่ละกิจกรรมการประเมิน  ส าหรับการใช้เทคโนโลยี สืบเน่ืองจากฟินแลนด์ เป็นประเทศท่ีไดรั้บ
การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเทคโนโลยีค่อนขา้งสูง และจดังบประมาณเพื่อการ
พฒันาโครงสร้างทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีชัดเจน เป็นกลไกส าคญัในการ
พฒันาการศึกษา ผูเ้รียนมีช่องทางในการเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การแสวงหาและพฒันาความรู้อยา่งโดดเด่น ส าหรับการประเมินผลการเรียนของประเทศประเทศ
ญ่ีปุ่น การประเมินผลเป็นประเมินเชิงพฒันาการของผูเ้รียนแต่สร้างความเขม้ขน้ของการประเมิน
มากข้ึน โดยเปล่ียนจากอิงกลุ่มเป็นอิงเกณฑ์ การใช้เทคโนโลยี ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยา่ง
ชดัเจนและต่อเน่ือง โดยเฉพาะการจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จนกระทัง่ประชาชน
สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดทุ้กเวลา สถานท่ี  และการประเมินผลของประเทศนิวซีแลนด์พบว่า
การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนเป็นหนา้ท่ีของครูโดยตรง  ท่ีจะประเมินอยา่งอิสระ ดว้ย
วิธีการต่างๆ ในปี 2553 รัฐไดพ้ฒันากรอบการประเมินข้ึน และยึดเป็นแนวทางในการประเมิน
ผูเ้รียน ในการน้ี ครูจะประเมินผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย เช่น การสังเกตพฒันาการของผูเ้รียน ผลงาน/
รายงาน การประเมินตนเองของผูเ้รียน การประเมินโดยบุคคลภายนอก แฟ้มสะสมผลงาน ตวัช้ีวดั 
การประชุมพิจารณาร่วมกนั และการทดสอบ ทั้งน้ี รัฐมีการจดัท าเคร่ืองมือการประเมินให้แก่ครู 
เพื่อง่ายต่อการประเมิน รวมทั้ง ผูป้กครองจะมีส่วนร่วมในการประเมิน/ให้ขอ้มูลดว้ย เพื่อ
ประโยชน์ในการรับทราบพฒันาการ ทกัษะและความตอ้งการของเด็ก 
                   The Partnership for 21st Century (2007) ไดส้รุปผลจากการศึกษาวา่การประเมินผูเ้รียน
ไม่วา่จะใชว้ิธีแบบทดสอบมาตรฐานหรือการวดัผลจากการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
(classroom-based measures )  ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ท่ีมี
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ประสิทธิภาพซ่ึงถือวา่การวดัผลนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั    การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่
เป็นการวดัท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความเท่ียงตรงแต่ยงัเป็นการวดัความรู้และความเขา้ใจในการเรียนของ
นกัเรียนและยงัช่วยให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กบัครูและนักเรียนในการพฒันาการ
เรียนการสอนในแต่ละวนั  ซ่ึงรูปแบบใหม่ของการประเมินจะตอ้งวดัการเรียนรู้โดยวดัทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21  มีการวนิิจฉยัความตอ้งการของนกัเรียนและแทรกทกัษะทกัษะในศตวรรษท่ี 21 การ
วดัประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในการสอนทกัษะในศตวรรษท่ี 21และใหผู้เ้รียนไดมี้การแสดง
แสดงออกถึงความสามารถของทักษะในศตวรรษท่ี 21ทั้ งในสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการท่ีผูเ้รียนคาดหวงัไวใ้นอนาคต   ซ่ึงโลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดงันั้น
จะตอ้งพฒันากลยทุธ์ในการประเมินเพื่อวดัทกัษะต่างๆ ซ่ึงถือวา่ในขณะน้ีสภาพแวดลอ้มของโลกมี
ความซับซ้อน มีการ เปล่ียนแปลงซ่ึงเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีความส าคญัต่อการยอมรับ
การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 อย่างกวา้งขวางในโรงเรียน ดงันั้นในการวดัผลจะตอ้งเปล่ียน
จากการวดัความรู้ไปเป็นการวดัความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ตรวจสอบปัญหาได ้ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการให้เหตุผลในการตดัสินใจและการผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยีเขา้ไปใช้ในการประเมิน   ดงันั้นการวดัทกัษะในศตวรรษท่ี 21จะตอ้งเน้นไปท่ี
การปฏิบติัของทกัษะต่างๆเช่นการมีความเช่ียวชาญในการใช้ส่ือต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพซ่ึงการปฏิบติัจะเป็นการดีกวา่การบอกกล่าวให้ฟัง   นอกจากน้ียงัไดเ้สนอจุดเนน้การ
ประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills ) โดยมีจุดเนน้ 5 ประการคือ 1) 
ส่งเสริมให้มีการประเมินผลทั้งการทดสอบโดยใชข้อ้สอบมาตรฐานพร้อมกบัการประเมินผลจาก
การกิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนหรือการสอบระหวา่งเรียนและ การสอบปลายภาค  2)ใน
การปฏิบติังานของผูเ้รียนเน้นให้มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและใช้ประโยชน์จากขอ้มูลมาปรับปรุง
และปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้อย่างเหมาะสมในการประเมินผล
ระหว่างเรียนและประเมินผลปลายภาค ซ่ึงเป็นการช่วยวดัส่ิงท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  4) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้การพฒันาแฟ้มสะสมงาน( Portfolios ) จากการปฏิบติังาน
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21ต่อนกัการศึกษาและผูป้ระกอบการในอนาคต 
และ 5)ส่งเสริมให้ให้ใชแ้ฟ้มสะสมงาน( Portfolios ) ในการวดัผลและการประเมินประสิทธิภาพ
ของระระบบการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะหรือระดบัขีดความสามารถสูงของทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
                   Voogt & Roblin (2010)ไดท้  าการศึกษาโดยสังเคราห์งานวิจยัในการวดัผลประเมินผล
ของแต่ละประเทศและผลจากการศึกษาซ่ึงด าเนินการโดยสหภาพยุโรป The European Union 
(2009) ซ่ึงพบวา่ในท่ีสุดประเทศท่ีมีการประเมินสมรรถนะท่ีส าคญัมกัจะด าเนินการโดยใชข้อ้สอบ
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มาตรฐานการประเมินโดยครูและประเมินจากแฟ้มสะสมงานในขณะท่ีการทดสอบมาตรฐานส่วน
ใหญ่ยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีการประเมินความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาหลกั (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินภาษาท่ีเป็นภาษาแม่  การประเมินคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ซ่ึงในขณะน้ีการประเมิน
โดยครูและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ใช้กนัอย่างแพร่หลายมากข้ึนแต่ยงัมีบางประเทศท่ีใช้
การประเมินแบบประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนและตามท่ีระบุไวใ้น P21 และ ATCS การใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายสามารถน ามาใช้ในการประเมินระหวา่งเรียนหรือการประเมินกลางภาค ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือการประเมินใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินตนเอง การประเมิน
กระบวนการการท างาน   การสังเกตการเรียนท่ีเป็นทางการหรือการสังเกตอย่างเป็นระบบ ซ่ึง
ในขณะท่ีการประเมินผลปลายภาคเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการประเมินผลโดยทัว่ไปแลว้จะใช้การ
ทดสอบจากข้อสอบมาตรฐาน, การเขียนเรียงความและการน าเสนอผลงานของนักเรียน   การ
ประเมินผลโดยการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวยงัไม่สามารถให้ขอ้มูลลงลึก
รายละเอียด(Large scale ) ของความสามารถของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ดงันั้นการประเมินผลควร
ใชก้ารประเมินร่วมกบัวิธีการประเมินอย่างอ่ืนโดยใชก้ารประเมินอยา่งหลากหลาย โดย P21 และ 
ATCS ได้ศึกษาแล้วพบว่า ในปัจจุบนัในการประเมินความสามารถของผูเ้รียนถือว่ายงัเป็นการ
ประเมินท่ียงัมีความซบัซอ้นและการประเมินทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21ยงัลม้เหลวอยูเ่น่ืองจาก 
การประเมินผลท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมุ่งเน้นการทดสอบส่วนใหญ่ในการวดัความรู้มากกว่าวดั
ความสามารถของนักเรียนท่ีจะน าไปประยุกต์ไปสู่สถานการณ์และโลกแห่งความจริงในการ
แกปั้ญหาในการคิดวิเคราะห์หรือในการท างานและวิธีการท างานร่วมกนั  ดงันั้การใช้เคร่ืองมือท่ี
หลากหลายสามารถน ามาใช้ในการประเมินระหวา่งเรียนหรือการประเมินกลางภาค ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี
นิยมใชม้ากท่ีสุดคือการประเมินใชแ้ฟ้มสะสมงาน การประเมินตนเอง การประเมินกระบวนการการ
ท างาน   การสังเกตการเรียนท่ีเป็นทางการหรือการสังเกตอย่างเป็นระบบ ซ่ึงในขณะท่ีการ
ประเมินผลปลายภาคเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการประเมินผลโดยทัว่ไปแล้วจะใช้การทดสอบจาก
ขอ้สอบมาตรฐาน, การเขียนเรียงความและการน าเสนอผลงานของนักเรียน  และผูเ้ช่ียวชาญได้
เสนอแนะวา่การประเมินผลโดยการทดสอบจากขอ้สอบมาตรฐานเพียงอยา่งเดียวยงัไม่สามารถให้
ขอ้มูลลงลึกรายละเอียด (Large scale ) ถึงความสามารถของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ดงันั้นการ
ประเมินผลควรใชก้ารประเมินร่วมกบัวธีิการประเมินอยา่งอ่ืนโดยใชก้ารประเมินอยา่งหลากหลาย 
                  พิชิต ฤทธ์ิจรูญ ( 2559)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้  พบวา่ 
การประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้มี 3 แนวทางคือ การประเมินขณะเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนโดยถือวา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทหน่ึงท่ี
เน้นให้ผูเ้รียนประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนเป็นระยะๆในระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
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การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการประเมินกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนแลว้ใชผ้ล
การประเมินยอ้นกลบัเพื่อวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการ
ท างานของผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการ
ประเมินรวบยอดเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีครูผูส้อนมีบทบาทหลกัในการประเมินโดยใช้
ผลลพัธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ใชว้ิธีการและเคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได ้
และมีความเป็นทางการมากกวา่การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินขณะเรียนรู้ การประเมิน
ทั้ง 3 แนวทางน้ีมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ การประเมินการเรียนรู้แบบดั้ งเดิมเน้นท่ีการ
ประเมินผลการเรียนรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินขณะการ
เรียนรู้ตามล าดบั ส าหรับการประเมินการเรียนรู้แบบใหม่ มุ่งเนน้ท่ีการประเมินขณะเรียนรู้มากท่ีสุด 
รองลงมาคือการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามล าดับ กระบวนการ
ประเมินการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) วิเคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้ 2) วางแผนการจดัการเรียนรู้ควบคู่
กบัการประเมินการเรียนรู้ 3) เตรียมก าหนดเทคนิควิธีการและสร้างเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ 4) 
ด าเนินการประเมินการเรียนรู้ และ 5) การใชผ้ลการประเมินใหเ้กิดคุณค่าและคุม้ค่า 
 
การประเมินตามสภาพจริง 
                  การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)  เป็นแนวทางในการวดัผลการ
ปฏิบติังานของนกัเรียนโดยวิธีโดยตรงซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และไดรั้บ
ความรู้ในขณะท่ีท าผลงาน ท าใหน้กัเรียนวิเคราะห์ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และปรับปรุงและพฒันาผลงาน
ของตนเองโดยใชป้ระสบการณ์ของตนเองและใชค้วามคิดสร้างสรรคท่ี์แสดงในส่ิงท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้หรือแสดงถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงโดยปราศจากแรงกดดนัท่ีจะตอ้งท าแบบทดสอบ ดงันั้น
การประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นทางเลือกท่ียอดเยีย่มส าหรับนกัเรียนท่ีประสบปัญหาความวติก
กงัวลในการทดสอบซ่ึงในการประเมินอาจใชโ้ครงการต่างๆเช่นรายงาน วารสาร บนัทึก สุนทร
พจน ์วดีิโอและการสัมภาษณ์นกัเรียนเพื่อวดัความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้วา่บรรลุวตัถุประสงค์
ของการเรียนรู้นั้นหรือไม่ (Concordia University, 2012) 

    สมศกัด์ิ  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 57–64)  กล่าววา่  การประเมินตามสภาพจริงเป็นภาพ
สะทอ้นของพฤติกรรมและทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนในสถานการณ์จริงแห่งโลกปัจจุบนั(Real 
World Situation) เนน้ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ใชเ้ทคนิคในการประเมินท่ีหลากหลายเพื่อประเมิน
พฒันาการในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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      สุวมิล วอ่งวาณิช (2546: 13) กล่าววา่ การประเมินตามสภาพจริง หมายถึงกระบวนการ
ตดัสินใจความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆของผูเ้รียนในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงโดยใช้
เร่ืองราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั เป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียน
ตอบตสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระท าหรือผลิต จากกระบวนการการท างานตามท่ีคาดหวงั
และผลผลิตท่ีมีคุณภาพจะเป็นการสะทอ้นภาพเพื่อลงขอ้สรุปถึงความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ต่างๆของผูเ้รียนวา่มีมากนอ้ยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยูใ่นระดบัความส าเร็จใด 

    จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การ
ประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินอย่างต่อเน่ืองท่ีมุ่งเน้นให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและ
เป็นจริงตามสภาพความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีอยู่ เน้นทกัษะกระบวนการคิดระดับสูงโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
 
ลกัษณะส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
                   ลกัษณะส าคญัของการประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริงการประเมินผลในยุคใหม่ จะมี
ลกัษณะเด่นท่ีเนน้การประเมินพฒันาการของนกัเรียนและประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  การ
วดัและทดสอบจะครอบคลุมสภาพจริงและสอดคลอ้งกบัการแสดงออกของนกัเรียนทกัระบวนการ
และผลผลิต ซ่ึงอาจจะประเมินจากการท าแฟ้มสะสม ผลงาน(Portfolio) การบนัทึกความเห็น การ
จดัท ารายงานผลงานท่ีท า นิทรรศการและโครงงานเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทกัษะการใช้
ภาษา และวชิาต่างๆรวมทั้งการทดสอบในรูปแบบต่างๆประเมินผลในยคุใหม่  
                  ชยัฤทธ์ิ  ศิลาเดช  (2544:57)  ไดก้ล่าวสรุปวา่ลกัษณะส าคญัของการประเมินตามสภาพ
จริงดงัน้ี 1) การวดัและการประเมินผลมีลักษณะเป็นกระบวนการเพื่อพฒันาผูเ้รียน 2) ผลการ
ประเมินผูเ้รียนยงัสมารถน ามาปรับปรุงการสอนของครูและหลักสูตร 3) เน้นคุณลักษณะและ
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีเป็นภาพรวม 4) เคร่ืองมือวดัหลากหลายมิใช่แบบทดสอบเท่านั้น 5) ป็น
สภาพการณ์ในการสอบวดัผูเ้รียนเพื่อตรวจสอบวา่สามารถน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นชีวิตจริงได้
หรือไม่ 6)ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถอย่างหลากหลาย 7) ให้ขอ้มูลท่ีท าให้ผูเ้รียนรู้จกั
ตนเอง และเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเอง 8) เนน้การวดักระบวนการพอๆกบัการวดัผลผลิตของ
กระบวนการ  พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข (2548: 128) กล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีดงัน้ี 1. เป็นการประเมินท่ีกระท าไปพร้อมๆกบัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน .ซ่ึงสามารถท าไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์ทั้งท่ี
โรงเรียน บา้นและชุมชน 2) เป็นการประเมินท่ีเน้นพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนท่ีแสดง
ออกมาจริงๆ 3) เน้นการพฒันาผูเ้รียนอย่างเด่นชัด 4) เน้นการประเมินตนเองของผูเ้รียน 5) เน้น
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คุณภาพของผลงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้ความสามารถหลายๆด้านของ
ผูเ้รียน  6) เนน้การวดัความสามารถระดบัสูง 7) เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง    

    สรุปไดว้า่   ลกัษณะส าคญัของการประเมินตามสภาพจริงเป็นการวดัและการประเมินผล 
มีลกัษณะเป็นกระบวนการเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยท าไปพร้อมๆกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการวดักระบวนการพอๆกบัการวดัผลผลิตของกระบวนการโดยใช้
เคร่ืองมืออยา่งหลากหลาย และเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความสามารถให้ขอ้มูลท่ีท า
ใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง และเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเอง  
                  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ามาเป็นกรอบในการพฒันาตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าการวดั
และการประเมินผลผูเ้รียนต้องใช้วิธีการอย่างหลากหลายคือ 1) การวดัโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน  2) การวดัการเรียนรู้โดยวดัทักษะในศตวรรษท่ี 21  3) การใช้เทคโนโลยีในการ
ประเมินผล 3) การใชแ้ฟ้มสะสมงานในการวดัสมรรถนะหรือระดบัขีดความสามารถของทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21ของผูเ้รียน 4) การประเมินตามสภาพจริง 5)การวดัและประเมิน(Classroom  Based 
Assessment) โดยการวดัเพื่อการเรียนรู้ (Assessment FOR Learning) การวดัประเมินขณะเรียนรู้   
(Assessment AS Learning) และการวดัประเมินผลการเรียนรู้  (Assessment OF Learning)  
 
  คุณลกัษณะและศักยภาพผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
                      คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21ไดเ้สนอรายงานเร่ือง 
Learning: The Treasure  Within ต่อองคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO)  ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศไดมี้การพฒันาและใชห้ลกัสูตรการศึกษาท่ีมีเป้าหมายให้
ผูเ้รียนไดก้ารศึกษาตลอดชีวิตท่ีเรียกวา่  the Four Pillars of Education หรือส่ีเสาหลกัทางการศึกษา 
เม่ือ ปีค.ศ. 1996  ซ่ึงส่ีเสาหลกัทางการศึกษา หมายถึง หลกัส าคญั 4 ประการของการศึกษาตลอด
ชีวิตไดแ้ก่ Learn to know หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในส่ิงต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อไป
ไดแ้ก่ การรู้จกัการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู ่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ข้ึนใหม่
Learn to doหมายถึงการเรียนเห่ีอการปฏิบติัหรือลงมือท า ซ่ึงน าไปสู่ประกอบอาชีพจากความรู้ท่ีได้
ศึกษามา รวมทั้งการปฎิบติัเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม และ Learn to live togethers หมายถึงการ
เรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขทั้ งการด าเนินชีวิตในการเรียน 
ครอบครัว สังคมและการท างาน Learn to be หมายถึง หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จกัตวัเองอยา่ง
ถ่องแท ้รู้ถึงศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจของตนเอง สามารถใชค้วามรู้ความสามารถของตนเอง 
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ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ วางแผนในการเรียนต่อ  
การประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเองได้เพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ใน
ฐานะพลโลกและในฐานะพลเมืองของชาติ (ส านกับริหารงานมธัยมศึกษาตอนปลาย,2555)                                                 
                 Asia Society (2012: 5)ไดนิ้ยามว่าผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพในศตวรรษท่ี 21นั้นตอ้งเป็นมี
คุณลกัษณะคือ 1) เป็นผูท่ี้รู้จกัศึกษาหาความจริงจากสภาพแวดลอ้มหรือเป็นผูท่ี้ทนัต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในกระแสโลก 2) มีความเคารพผูอ่ื้นและตนเอง 3) สามารถส่ือสารแสดงความคิดเห็น 
มุมมองหรือแง่คิดต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและส่ือสารกบัผูฟั้งไดอ้ยา่งหลากหลาย  4) สามารถ
ปรับตวัไดต้ามสภาพแวดลอ้มและสภาพการณ์ต่างๆ 
                 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติในดา้น
ผูเ้รียนไวใ้นมาตรฐานท่ี1คุณลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก  ประกอบดว้ย 5 
ตวับ่งช้ีคือ 1) ก าลงักายก าลงัใจท่ีสมบูรณ์ 2) ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิต
และพฒันาสังคม 3) ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั 4) ทกัษะทางสังคม 5) คุณธรรม จิตสาธารณะ 
และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล  และส านกัทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษา ธิการ (2554) 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยไดก้ าหนดมาตรฐานดา้นผูเ้รียนไว ้ 6 มาตรฐานซ่ึงไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 
ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์  มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง   มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาได ้อยา่งมีสติสมเหตุผล   มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร   มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญัของ
ผู ้เ รียนไว้ 5 ประการไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ได้แก่  1) 
ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 2) 
ความสามารถในการคิด เป็นความในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ   3) ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถใน
การแกปั้ญหาเป็นความสามารถการแกปั้ญหา และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม และ5) ความสามารถใน 
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การใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาตนเองและสังคม  และไดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ไว ้8 ประการดว้ยกนั เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี  1) รักชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์ 2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 3) มีวินยั 4) 
ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
                ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2555:24) มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถและ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21 สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ของ UNESCO ดงัน้ี  
                 1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทลั (Digital-Age Literacy) มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นทาง 
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ขอ้มูล และทศันภาพ (Visual & Information 
Literacy) รู้พหุวฒันธรรมและมีความตระหนกัส านึกระดบัโลก (Multicultural Literacy & Global 
Awareness)    
                  2. ความสามารถคิดประดิษฐ์อยา่งสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) มีความสามารถใน
การปรับตวั สามารถจดัการกบัสภาวการณ์ท่ีมีความซบัซ้อน เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้   สามารถก าหนด/ตั้ง
ประเด็นค าถาม (Hypothesis Formulation) เพื่อน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ใช้ขอ้มูล สารสนเทศ และสรุปองค์ความรู้ 
(Knowledge Formation)                               
                 3. ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถใน
การรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ
ทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทกัษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้
ต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
                 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เขา้ใจความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่ง
เหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบติัน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public service)  
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                  5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการท่ี
หลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทกัษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้   การส่ือสาร การ
ท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม และมีคุณธรรม 
                  นอกจากน้ีโรงเรียนมาตรฐานสากลยงัได้ก าหนดเป้าหมายด้านการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล คือการพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) มีทั้งหมด 5 เป้ าหมายแต่ละเป้ าหมายมีนิยามดงัน้ี 

                   1. เป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
                   2. ส่ือสารสองภาษา หมายถึง นกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงเป็นผูท่ี้ มีทกัษะและ
ความสามารถ ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษสูง ในระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศท่ี
มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพื่อการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพื่อการติดต่อส่ือสาร  การน า เสนอผลงาน 
การโตแ้ยง้ให้เหตุผล และเพื่อ การเจรจาความร่วมมือ ทั้งดา้นการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน 
และ มีความสนใจเรียนวชิาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองเพิ่มมากข้ึน 
                    3. ล ้ าหน้าทางความคิด หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์(Creative Thinking) มีความคิดอยา่งวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) และมีความคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical 
thinking) การแกปั้ญหาและในการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้สูงในระดบัเดียวกบันกัเรียนของประเทศท่ี
มีคุณภาพสูง                       
                    4. ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทกัษะความ 
สามารถในการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานดา้น
ต่างๆดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพสูง 
                    5. ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก หมายถึงนกัเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผูท่ี้มี
จิตสาธารณะมีส านึกในการบริการสังคม มีความรับผดิชอบต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม 
พิทกัษ ์และปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวถีิชีวติ ศิลปะ วฒันธรรม และ
สถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
อยูใ่นระดบัสูง 
 
ตัวช้ีวดัคุณลกัษณะผู้เรียน 
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                   1.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี เป็นท่ียอมรับ
จากสถาบนันานาชาติ  

      2. นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถแข่งขนัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ  

     3. นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศไดใ้นอตัราสูงข้ึน  

     4. นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ ในนานาชาติได ้ 
     5. นกัเรียนใชภ้าษาไทย / ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการส่ือสารไดดี้  
     6. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนัภาษา

นานาชาติ  
     7. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติ  
     8. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์กลา้เผชิญความเส่ียง สามารถใชค้วามคิดระดบัสูง  มี

เหตุผล  และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

     9. นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ   

     10. นกัเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งมี
ประสิทธิผลโดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ  

     11. นกัเรียนมีความรอบรู้ดา้นทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) รู้จกัตีความ สร้าง
ส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ข้ึน  
                  12. นกัเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวที
ระดบัชาติและนานาชาติ  

     13. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานไดใ้นระดบัชาติและระดบันานาชาติ  

     14. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจดัการกับ 
สภาวการณ์ท่ีมีความซบัซอ้น  

      15.  นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  

     16.  นกัเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนได ้ 
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      17. นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการและควบคุม
การใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 

                 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอธัยาศยั  (2557) ก าหนดให้มีการ
สร้างค่านิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. เพื่อสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้เขม้แข็ง โดย
ตอ้งสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
2) ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน 3) กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์4)ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 5) รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย  ์7) 
เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย8) มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 9) 
มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า 10) รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเขม้แข็งทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า 12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 
                   Ministry of Education, Singapore (MOE,2015)  ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนใน
กรอบแนวคิดในศตวรรษท่ี 21เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะคือ 1)มีความมัน่ใจ มีสามญัส านึก มีการ
ปรับตวัและมีความยืดหยุ่น กลา้ตดัสินใจ มีความคิดอิสระและมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learner ) มีการตั้งค าถาม มี
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั มีความอดทนและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตวัเอง 2)สามารถท างานร่วม 
กบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างสรรค์นวตักรรม การมีความคิดริเร่ิม มีการค านึงถึง
ผลไดผ้ลเสียหรือการรับความเส่ียงและความมุ่งมัน่เพื่อความเป็นเลิศ 3) ความเป็นพลเมืองท่ีอยูบ่น
รากเงา้ของความเป็นคนในประเทศและมีความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองของประเทศและของ
โลกและใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี และไดก้ าหนดคุณคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ว5้ประการ
ไดแ้ก่ 1) ความตระหนกัในตนเอง (Self Awareness) 2)  รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ (Responsible  
Decision Making) 3) มีความสามารถในการจดัการตนเอง (Self Management) 4) ตระหนกัถึงสังคม
(Social Awareness) และการจดัการทางดา้นสัมพนัธภาพ (Relationship Management) 
                  จากการศึกษาคุณลกัษณะและศกัยภาพผูเ้รียนท่ีเป็นพลโลก ผูว้ิจยัน ามาสังเคราะห์เพื่อใช้
เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงผลการ
สังเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นพลโลก พบว่าคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล มี 92 
องค์ประกอบแต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีและความ
สอดคลอ้งกนัในท่ีน้ีคือความถ่ีตั้งแต่ 3ข้ึนไปพบว่าสามารถคดัสรรองค์ประกอบคุณลกัษณะและ
ศกัยภาพผูเ้รียนท่ีเป็นพลโลกได1้4องค์ประกอบคือ1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 2)มี
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ทกัษะทางสังคม 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก  4) มีทกัษะการติดต่อส่ือสาร การให้ขอ้มูล สารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ 5) มีทกัษะใน
การ แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ข้ึนใหม่ 6) มีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 7) มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 8) มีทักษะในด้าน
คอมพิวเตอร์และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 9) มีทกัษะการท างานแบบร่วมมือกนั 
การท างานเป็นทีม10) มีทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 11) มีความสามารถในการสรุปองค์
ความรู้ 12) มีทกัษะด้านอาชีพและความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  13) มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์  และ14 )มีความรู้ยุคดิจิทลัไดแ้ก่วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา 
ขอ้มูล ทศันภาพ และพหุวฒันธรรม 

 
แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

 
                  ตวับ่งช้ี‚Indicator” พฒันาข้ึนมาใช้โดยนักวางแผนและนักบริหารเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของโครงการตั้งแต่ปี 1960 โดยใช้แนวความคิดการบริหารจดัการโดยเน้นจุดประสงค ์
(Management  by Objective) โดยก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหรือผลจากการปฏิบติังาน (Performance 
Indicators) เพื่อวดัประสิทธิภาพ(Efficiency) และ อตัราการผลิต ท่ีสามารถวดัไดจ้ากอตัราส่วน 
ระหวา่ง ปัจจยัเขา้ (Input) กบั ผลท่ีได ้ (Output)  หรือ ผลิตภาพ (Productivity)  ดว้ยตวับ่งช้ีซ่ึงมีค่า
เป็นอตัราส่วน (Ratio) และสัดส่วน(Proportion) ในรูปต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตภายในช่วงเวลา
ท่ีก าหนด   ความประหยดั คุณภาพ  ความรวดเร็ว และในการก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหรือผลจากการ
ปฏิบติังาน (Performance Indicators) และถือวา่ในปัจจุบนันิยมใช้ตวับ่งช้ีเป็นเคร่ืองมือสะทอ้น
ลกัษณะการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงานของผูป้ฏิบติัหรือขององคก์ร 
   
ความหมายของตัวบ่งช้ี 

    ตวับ่งช้ีในภาษาองักฤษใช้ค  าว่า ‚Indicator” ซ่ึงในประเทศไทยมีค าท่ีน ามาใช้ใน
ความหมายเดียวกนัหลายค า เช่นดชันี  ดชันีบ่งช้ี  ตวับ่งช้ี ตวัช้ีวดั ซ่ีงJohnstone (1981) กล่าววา่ตวั
บ่งช้ี หมายถึง ตวัแปรหรือตวัประกอบ (Factor) ท่ีใชว้ดัเพื่อให้ไดคุ้ณค่าหรือคุณลกัษณะ ซ่ึงบ่งบอก
สถานภาพของลกัษณะ หรือผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดใ้น
อนาคต โดยตัวบ่งช้ีจะเป็นส่ิงท่ีช้ีวดัอย่างกวา้งๆ ถึงสภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเราต้องการไป
ตรวจสอบ   นงลกัษณ์  วิรัชชัย ( 2551 ) ได้กล่าวว่า ตวับ่งช้ี หมายถึง ตวัแปรประกอบหรือ
องคป์ระกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลา
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หน่ึง ค่าของตวัช้ีวดัระบุ/บ่งบอกสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเป็นองคร์วมอยา่งกวา้งแต่มีความชดัเจนเพียง
พอท่ีจะใชใ้นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้พื่อประเมินสภาพท่ีตอ้งการศึกษาไดแ้ละใชใ้น
การเปรียบเทียบระหว่างจุดหรือช่วงเวลาท่ีต่างกนัเพื่อให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพท่ี
ตอ้งการศึกษาได ้   รัตตินนัท ์ ฎิระวณิชยก์ุล (2556) ได้สรุปความหมายของตวับ่งช้ีวา่ หมายถึงตวั
แปรประกอบหรือองคป์ระกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของระบบการด าเนินงานส่วนใด
ส่วนหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีบ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงท่ีเราสนใจ ซ่ึงการน าตวัแปรหรือขอ้เท็จจริงต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเพื่อให้เกิดคุณค่าจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาโดยรวม 
                  จากการให้ความหมายของตวับ่งช้ีดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ตวับ่งช้ีหมายถึง ขอ้ความ
สารสนเทศ หรือองคป์ระกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลกัษณะ สภาพ หรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษา
เพื่อสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานโดยรวม  โดยตวับ่งช้ีจะเป็นส่ิงท่ีช้ีวดั
อยา่งกวา้งๆ ถึงสภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเราตอ้งการไปตรวจสอบ และมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะ
ใชใ้นการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้พื่อประเมินสภาพท่ีตอ้งการศึกษา     
 
ตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 
               ในปี 1980 ตวับ่งช้ีการศึกษาไดเ้ป็นส่ิงท่ีไดก้ าหนดให้ใชใ้นการปฏิรูปการศึกษา และใน
ปี 1983 ไดใ้ช้ตวับ่งช้ีทางการศึกษากบัประเทศท่ีมีความเส่ียงและรายงานอ่ืนๆท่ีใชส้ถิติเพื่อบนัทึก 
ความลม้เหลวของระบบการศึกษาของอเมริกา ในปี 1984 กระทรวงศึกษาธิการอเมริกาท่ีไดจ้ดัให้มี
การเปรียบเทียบขอ้สอบวดัระดบัของการสอบเขา้มหาวิทยาลยัของนกัเรียนเป็นคร้ังแรกโดยการ
เปรียบเทียบรัฐต่อรัฐ เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายของนกัเรียนแมว้า่จะมีค าถามถึงคุณภาพของรายงาน
ของขอ้มูลก็ตามแต่รัฐก็ไดมี้การตีพิมพเ์ป็นแผนภาพให้สาธารณชนรับทราบ U.S. Department of 
Education (2005) ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่าตวับ่งช้ีการศึกษาว่าตวับ่งช้ีการศึกษาเป็นสารสนเทศท่ี
ส าคญัเพื่อบอกสถานะหรือการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเป้าหมายของระบบการศึกษาประกอบด้วย
ปัจจยั กระบวนการและเผลลพัธ์โดยมุ่งเนน้ไปท่ีประสิทธิภาพการท างานซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็น
ถึงสภาพและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาแต่ละดา้นโดยใหร้ายละเอียดของการเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานและตวับ่งช้ีทางการศึกษาจะตอ้งมีตวับ่งช้ีท่ีบอกบริบทของตวับ่งช้ีเอง ระบบของการ
วดัปัจจยั  และกระบวนการซ่ึงจะช่วยในการแปลความหมายของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 
ลกัษณะส าคัญของตัวบ่งช้ี 
                    ตวับ่งช้ีมีลกัษณะส าคญัรวม 5 ประการ ดงัน้ี (Johnstone,1981)  
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                   1. ตวับ่งช้ีสามารถให้สารสนเทศเก่ียวกบัส่ิง หรือสภาพท่ีศึกษาอยา่งกวา้งๆ ตวับ่งช้ีท่ี
น ามาใชใ้นดา้นสังคมศาสตร์ให้สารสนเทศท่ีถูกตอ้งแม่นย  าไม่มากก็นอ้ย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งถูกตอ้ง
แม่นย  าอยา่งแน่นอน  
                   2. ตวับ่งช้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากตวัแปร เน่ืองจากตวัช้ีวดัเกิดจากการรวมตวัแปร
หลายๆตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เห็นภาพรวมของส่ิง หรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษาแต่
ตวัแปรจะให้สารสนเทศของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเพียงด้านเดียว เพราะว่ามีลกัษณะท่ี
เฉพาะเจาะจง เช่น อตัราส่วนของครูต่อนกัเรียน 
                   3. ค่าตวับ่งช้ีจะตอ้งก าหนดเป็นปริมาณ ตวัช้ีวดัตอ้งแสดงสภาพท่ีศึกษาเป็นค่าตวัเลข 
หรือปริมาณเท่านั้น ในการแปลความหมายค่าของตวัช้ีวดั จะตอ้งน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้น ในการสร้างตวัช้ีวดัจะตอ้งมีการก าหนดความหมาย  และเกณฑข์องตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน  
                    4. ตวับ่งช้ีจะเป็นค่าชัว่คราว จะมีค่า ณ จุดเวลา หรือช่วงเวลานั้นๆ เม่ือเวลาเปล่ียนไป 
ค่าตวัช้ีวดัก็สามารถเปล่ียนแปลงได ้ 

    5.  ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐานในการพฒันาทฤษฎีในการสร้างทฤษฎีตวัช้ีวดัจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการและขั้นตอนการสร้างทฤษฎีในฐานะท่ีเป็นการสะทอ้นหรือช้ีให้เห็นถึง
มโนทศัน์บางค าในทฤษฎีนั้น ทั้งน้ีเพราะการสร้างทฤษฎีจ าเป็นตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงระหวา่งมโน
ทศัน์ท่ีได้รับการนิยามอย่างดีแล้ว และมโนทศัน์ท่ีนิยามดังกล่าวน้ีก็จ  าเป็นตอ้งมีค่าการวดัหรือ
ตวัช้ีวดัท่ีมีความครอบคลุ่มแม่นย  าไม่มากก็นอ้ย  
                     สุชาติ  ประสิทธ์รัฐสินธ์ุ  (2539) กล่าวถึงลกัษณะตวับ่งช้ีท่ีดีความมีลกัษณะดงัน้ี 
                     1. มีความเป็นกลาง (Neutrality)   หมายถึง ความไม่ล าเอียงของตวับ่งช้ี  
                    2. มีความเป็นวตัถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตดัสินเก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีข้ึนอยู่
กบัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือท่ีเป็นรูปธรรมมิไดเ้กิดจากการคิดเอาเอง 
                    3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตวับ่งช้ีท่ีจะวดั
ความแตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                    4. ค่าของมาตรวดั หรือตวับ่งช้ีท่ีไดค้วามมีความหมาย หรือตีความไดอ้ย่างสะดวก
(Meaningfulness & Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวดัควรมีจุดสูงสุดและต ่าสุดท่ีง่ายต่อ
ความเขา้ใจ เช่น มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 10 หรือระหวา่ง 0 ถึง 100 ค่าของตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากการวดั หาก
อยูท่ี่ 60 จะตีความไดว้า่สูงกวา่ค่าเฉล่ีย (50) เพียงเล็กนอ้ย แต่หากค่าของมาตรวดัและตวับ่งช้ีไม่มี
ค่าสูงสุด (หรือต ่าสุด)  ท่ีแน่นอนนั้นจะตีความไดอ้ยา่งไร 
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                    5. ความถูกตอ้งในเน้ือหาของตวับ่งช้ีท่ีน ามาใช ้(Content Validity) ในการศึกษาหรือ
พฒันาตวับ่งช้ีจะตอ้งศึกษาให้แน่ชดัวา่เน้ือหาในเร่ืองท่ีศึกษานั้นๆ คืออะไร ตวับ่งช้ีท่ีดีตอ้งมีความ
ถูกตอ้งในเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั 
                    6. ความถูกตอ้งในการพฒันาตวับ่งช้ี (Development Validity) การพฒันาตวับ่งช้ี คือ
การน าเอาตวัแปรหลาย ๆ ตวัมารวมกนั ไม่วา่จะน ามาบวกกนัหรือคูณกนัความถูกตอ้งในการพฒันา 
จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงทฤษฎีสอดคลอ้งกบัเชิงประจกัษต์ามท่ีปรากฏ 
                   ศิริชยั  กาญจนวาสี (2550) ไดก้ล่าวถึง คุณสมบติัของตวับ่งช้ีท่ีดี มีดงัน้ี 
                  1. ความตรง (validity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแม่นย  า ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
                    1.1 มีความตรงประเด็น (relevant) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดต้รงประเด็น มีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั เช่น GPA ใชเ้ป็นตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยทัว่ไป 
                     1.2 มีความเป็นตวัแทน (representative) ตวับ่งช้ีจะตอ้งมีความเป็นตวัแทนคุณลกัษณะ
ท่ีมุ่งวดัหรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัอยา่งครบถว้น  
                   2. ความเท่ียง (reliability) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
คงเส้นคงวาหรือบ่งช้ีไดค้งท่ีเม่ือท าการวดัซ ้ าในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
                      2.1 มีความเป็นปรนยั (objectivity) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่งเป็นปรนยั การตดัสินใจ
เก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีควรข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือคุณสมบติัของส่ิงนั้นมากกวา่ท่ีจะข้ึนอยูก่บั
ความรู้สึกตามอตัวสิัย 
                         2.2 มีความคลาดเคล่ือนต ่า (minimum error) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่งมีความคลาดเค
ล่ืนต ่าคลาดเคล่ือนต ่า ค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถื อ 
                   3. ความเป็นกลาง (neutrality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากความ
ล าเอียง (bias) ไม่โน้นเอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ช้ีน าโดยการเน้นการบ่งช้ีเฉพาะลกัษณะ
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวหรือความไม่ยติุธรรม 
                     4. ความไว (sensitivity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งมีความไวต่อคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั สามารถ
แสดงความผนัแปรหรือความแตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยตวับ่งช้ีจะตอ้งมี
มาตรและหน่วยวดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 
                  5. สะดวกในการน าไปใช ้(practicality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสะดวกในการน าไปใช ้ซ่ึงมี
ลกัษะส าคญัดงัน้ี 
                    5.1 เก็บขอ้มูลง่าย (availability) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสามารถน าไปใชว้ดัหรือเก็บขอ้มูลได ้
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สะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ นบั วดั หรือสังเกตไดง่้าย 
                    5.2 แปลความหมายง่าย (interpretability) ตวับ่งช้ีท่ีดีควรใหค้่าการวดัท่ีมีจุดสูงสุดและ
ต ่า ต ่าสุด เขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพไดง่้าย 
                 ส านกังาน ก.พ. (2552) ไดก้ าหนดตวับ่งช้ีตามแนวทางของ SMART Objective โดยได้
ระบุวา่ลกัษณะตวับ่งช้ีท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
                 S (Specific) คือ มีความเฉพาะเจาะจง  ตวับ่งช้ีควรมีความชดัเจนและมีความหมายมุ่งไป
ยงัส่ิงท่ีวดั ควรก าหนดตวับ่งช้ีใหช้ดัเจน ไม่ก ากวม เพื่อมิใหเ้กิดการตีความผดิพลาดและเพื่อส่ือสาร
ความเขา้ใจใหต้รงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 
                 M (Measurable)  คือสามารถวดัได ้ ตวับ่งช้ีตอ้งสามารถน าไปวดัผลการปฏิบติังานได้
จริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัอ่ืน และใช้วิเคราะห์ 
วเิคราะห์ความหมายทางสถิติได ้
                 A (Attainable)/ (Achievable)คือ บรรลุผลสามารถบรรลุผลส าเร็จได้  องคก์รไม่ควรใช้
ตวับ่งช้ีท่ีไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานหลกัขององคก์รไดโ้ดยตรง 
                 R (Realistic) คือมีความสมจริง  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานหลกัควรมีความเหมาะสมกบั
องคก์รและไม่ใชต้น้ทุนการวดัท่ีสูงเกินไป 
                T (Time Bound) คืออยูภ่ายใตก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม  สามารถใชว้ดัผลการปฏิบติังานได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด ควรปรับปรุงตวับ่งช้ีใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
                  จากการศึกษาลกัษณะส าคญัของตวับ่งช้ีตามแนวคิดของนกัวิชาการ สามารถสรุปไดว้า่
ตวับ่งช้ีท่ีดีมีลกัษณะ 4 ประการดงัน้ี 
                   1.ตวับ่งช้ี เป็นการน าเอาตวัแปรหลาย ๆ ตวัมารวมกนัก าหนดเป็นตวัเลขไดห้รืออยู่ใน
รูปเชิงปริมาณมิใช่เป็นขอ้ความบรรยายเท่านั้น มีความตรงเชิงโครงสร้าง(construct validity) มีความ
เป็นปรนยั (Objectivity)  และมีวิธีการคดัเลือกตวัแปร การรวมตวัแปร การก าหนดน ้ าหนกัของตวั
แปรท่ีถูกตอ้ง 
                   2. ตวับ่งช้ีตอ้งมีความเป็นกลาง (neutrality)   หมายถึง ความไม่ล าเอียงของตวับ่งช้ี และ
มีความตรง (validity) สามารถวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้(Measurable) น าไปวดัผลการปฏิบติังานได้
จริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัอ่ืน 
                 3. ตวับ่งช้ีท่ีดีตอ้งแปลความหมายง่าย (interpretability)  ซ่ึงหมายความวา่ตวับ่งช้ีท่ีดีควร
ใหค้่าการวดัท่ีมีจุดสูงสุด และต ่าสุด เขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตดัสินคุณภาพไดง่้ายมี ความ
ไว (sensitivity) ต่อคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั 
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                 4. ตวับ่งช้ีท่ีดีมีความสอดคลอ้งกบั วสิัยทศัน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์ตวัช้ีวดัควร
ประกอบดว้ย กรสะทอ้นส่ิงท่ีอยากวดัให้ชดัเจน ตอ้งง่ายต่อความเขา้ใจของกลุ่มเป้าหมายและผู ้
ประเมิน ต่อการจดัเก็บขอ้มูล ค่าของตวัช้ีวดั ควรมีความชดัเจนและแสดงเป็นตวัเลขท่ีวดัเพื่อ
สะทอ้นผลส าเร็จของการพฒันาอยา่งชดัเจน 
 
 
ประโยชน์ของตัวบ่งช้ีต่อการศึกษา 
                   Pollate (1990 อา้งถึงในประยรู เจริญสุข, 2553: 20) นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) สรุปไดว้า่
ประโยชน์ของตวับ่งช้ีทางการศึกษาเม่ือน าไปใชใ้นการศึกษาจะมีประโยชน์ในการติดตามผลของ
ระบบการศึกษาและช่วยตรวจสอบว่าการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ หรือพึง
ประสงคห์รือไม่ ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นขอ้ความ
ทีก าหนดนโยบาย ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในการวางแผน คือ ขาดความชัดเจนในการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายมกัจะระบุในลกัษณะท่ีกวา้งมากเกินไปการน า ตวับ่งช้ีมาใชใ้นขอ้ความ
ก าหนดนโยบายจะช่วยใหท้ราบส่ิงท่ีตอ้งการตามเป้าหมายของนโยบายไดช้ดัเจนข้ึนนอกจากน้ีแลว้
ยงัสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบการศึกษาระหวา่งโรงเรียน  อ าเภอ และจงัหวดัภายในประเทศหรือ
ระหวา่งประเทศไดห้รือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารศึกษามีความตรงและความเท่ียงท าให้ประเทศท่ีมี
ระบบการศึกษาในกลุ่มเดียวกนัสามารถใช้ขอ้มูลอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้ และใช้
ศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลง หรือแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษาในช่วงเวลาช่วง
ใดช่วงหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  ่าเปรียบเสมือนการศึกษาระยะยาว   
 
การพฒันาตัวบ่งช้ี 
                   Johnstone (1981) นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542)   สุวิมล  ติรกานนัท์  (2545)  รัตนะ บวัสนธ์ 
(2555)ไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีโดยมีขั้นตอนในการพฒันาตวับ่งช้ีดงัน้ี  
                  ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดวตัถุประสงค์  (Statement of Purposes)   คือการก าหนด
วตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับ่งช้ี  ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งก าหนดล่วงหนา้วา่จะน าตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนไปใช้
ประโยชน์ในเร่ืองอะไรและอย่างไร  วตัถุประสงค์ในการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ท่ีส าคญัมี 3 ประการ คือ การบรรยายสภาพของระบบการศึกษา การแสดงแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา และการเปรียบเทียบระบบการศึกษากับเกณฑ์  รวมทั้งการ
เปรียบเทียบระหวา่งระบบการศึกษา   การก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนยอ่ม
ส่งผลใหไ้ดต้วับ่งช้ีการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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                ขั้นตอนที่ 2 การนิยาม (Definition) ตวับ่งช้ีการศึกษาส าหรับการนิยามตวับ่งช้ีการศึกษา
นั้นท าได ้3 วิธี ไดแ้ก่ การนิยามเชิงทฤษฎี  การนิยามเชิงประจกัษ์ และการนิยามเชิงปฏิบติัการ แต่
ละวธีิมี ความเหมาะสมกบัสถานการณ์แตกต่างกนัไปสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                    2.1 การก าหนดตวับ่งช้ีโดยใชนิ้ยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition การนิยามตวับ่งช้ี
โดยใชก้ารนิยามเชิงทฤษฎี นกัวจิยัอาจท าได ้2 วธีิ วธีิแรก เป็นการใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจยัเป็น
พื้นฐานสนับสนุนทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดตวับ่งช้ีการก าหนดวิธีรวมตวับ่งช้ี และการก าหนด
น ้ าหนักตัวบ่งช้ี สรุปคือนักวิจัยใช้โมเดลหรือสูตรในการสร้างตัวบ่งช้ีตามท่ีมีผูพ้ฒันาไวแ้ล้ว
ทั้งหมด  วิธีการท่ีสองเป็นการใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจยัเป็นพื้นฐานสนบัสนุนในการคดัเลือก
ตวับ่งช้ีและก าหนดวิธีการรวมตวัแปรเท่านั้น ส่วนในขั้นตอนการก าหนดน ้ าหนกัตวับ่งช้ีแต่ละตวั 
นกัวิจยัใช้ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญประกอบในการตดัสินใจโดยการรวมตวั
แปรจ านวนหน่ึงเขา้ดว้ยกนัโดยวิธีทางเลขคณิต ตวัแปรจะถูกเลือกมาตามล าดบัความส าคญัและมี
ความสัมพนัธ์กนั แลว้ก าหนดค่าน ้ าหนกัให้กบัตวัแปรแต่ละตวัโดยอาศยัแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมีอยู่
และสังเคราะห์ข้ึนเป็นตวับ่งช้ี  
                    2.2 การพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาโดยใชนิ้ยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition)  เป็น
นิยามท่ีใชใ้นกรณีท่ีมีการรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัตวัแปรยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีไวพ้ร้อมแลว้  มี
ฐานข้อมูลแล้วหรือมีการสร้างตวัแปรประกอบจากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ และน ามาพฒันาตวับ่งช้ี
การศึกษาโดยก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย และก าหนดน ้ าหนักความส าคญัของตวัแปรย่อย  
วิธีการก าหนดนิยามตวับ่งช้ีการศึกษาวิธีน้ีอาศยัการตดัสินใจ และประสบการณ์ของนกัวิจยัเท่านั้น  
นิยามเชิงปฏิบติัจึงเป็นนิยามท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบันิยามแบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใช ้
ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ นกัวิจยัควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร หรือการใชก้รอบทฤษฎีประกอบกบัวิจารณญาณในการเลือกตวัแปรและก าหนดนิยาม 
                    2.3 การพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาโดยใชนิ้ยามเชิงประจกัษ ์ (Empirical Definition)  เป็น
นิยามท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎีเพราะเป็นนิยามท่ีนักวิจัยก าหนดว่าตัวบ่งช้ี
ประกอบดว้ยตวัแปรย่อยอะไร  และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตวัแปรให้ไดต้วับ่งช้ีโดยมีทฤษฎี
เอกสารวิชาการ หรืองานวิจยัเป็นพื้นฐาน แต่การก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละตวัท่ีจะน ามา
รวมกนัในการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษานั้นมิไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศยัการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ การนิยามแบบน้ีมีความเหมาะสม และเป็นท่ีนิยมใช้กนัอยู่มาจนถึงทุกวนัน้ีใน
จ านวนวิธีการก าหนดนิยามตวับ่งช้ีการศึกษาทั้ง 3 วิธีท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น วิธีการนิยามเชิงประจกัษ ์
เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด (Johnstone, 1981)  ส าหรับส่ิงท่ีน่าสังเกตเก่ียวกบัการก าหนดนิยามเชิง
ประจกัษ์นั้น นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2551) ระบุว่การก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรย่อยนั้นในความเป็นจริง
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มิใช่การก าหนดนิยามจากการศึกษาเอกสารและทฤษฎี แต่เป็นการด าเนินการวิจยัโดยใชข้อ้มูลเชิง
ประจกัษ ์และเม่ือเปรียบเทียบวิธีการก าหนดนิยามเชิงประจกัษ์ซ่ึงตอ้งใช้การวิจยัในการนิยาม กบั
การวิจยัท่ีมีการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือลิสเรล ( linear structural 
relationship model or LISREL model) จะเห็นไดว้า่มีการสอดคลอ้งกนั เน่ืองจากการก าหนดนิยาม
เชิงประจกัษ ์ของตวับ่งช้ีการศึกษามีงานส าคญัสองส่วน ส่วนแรก เป็นการก าหนดโมเดลโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์วา่ตวับ่งช้ีการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไรบา้ง และอยา่งไร โดยมีทฤษฎีเป็น
พื้นฐานรองรับ โมเดลท่ีได้เป็น โมเดลลิสเรลแบบโมเดลการวดั (measurement model)ท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรย่อยซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง (latent variables) งานส่วนท่ีสอง คือการ
ก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปรย่อย จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยการวิจยั เป็นการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรลนัน่เอง กล่าวคือ นกัวิจยัตอ้งรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ตวัแปรย่อย ทั้งหลายตามโมเดลท่ี
พฒันาข้ึน แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่าน ้ าหนักตวัแปรย่อยท่ีจะใช้ในการสร้างตวับ่งช้ีการศึกษา 
วธีิการวิเคราะห์ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดคือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ใช้เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบ
หลวมๆ  ส่วนท่ีสอง คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) ใชเ้ม่ือ
นกัวิจยัมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แข็ง และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดล
โดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลตามทฤษฏีกบัขอ้มูล เม่ือพบวา่โมเดลมีความตรง จึง
น าสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและค่าน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปรยอ่ยมาสร้างตวั
แปรแฝงต่อไป 
                   สรุปไดว้่าในการพฒันาตวับ่งช้ีมี 3 วิธีคือการก าหนดตวับ่งช้ีโดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี 
(Theoretical definition) การพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาโดยใชนิ้ยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition)   
และการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาโดยใชนิ้ยามเชิงประจกัษ ์ (Empirical Definition)  ส าหรับในการ
วจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการพฒันาตวับ่งช้ีโดยใชนิ้ยามเชิงประจกัษ ์ (Empirical Definition)   
                  ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบ (select the component variable) การ
คดัเลือกตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของส่ิงท่ีจะศึกษา ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือการลงความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยา่งละเอียด เพื่อให้สามารถระบุคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะศึกษา
ได้อย่างชัดเจนโดยการน าตวัแปรส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมดมารวมกนัเพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาตวัแปรท่ีจะสร้างเป็นตวับ่งช้ี ในขั้นตอนน้ี  เร่ิมจากการจดักลุ่มตวัแปรท่ีพิจารณา
แล้วว่ามีความสัมพนัธ์กับสภาพการณ์ท่ีต้องศึกษาโดยระบุลักษณะของตัวแปรองค์ประกอบ 
(component variable) ใหค้รอบคลุมกบัสภาพท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งละเอียดและชดัเจน โดยอาศยัจาก
การศึกษาคน้ควา้เอกสารทฤษฎี หรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัพิจารณาตวัแปรท่ีจะสร้างเป็นตวับ่งช้ี ซ่ึง
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แนวคิดในการตดัสินใจเลือกวิธีการรวมตวัแปร (determine the method of combination) มี2 วิธี คือ 
การรวมเชิงบวก (additive) และการรวมแบบทวีคูณ (multiplicative) ซ่ึงการรวมทั้ง 2 วิธีมีขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้แตกต่างกนั ดงัน้ี 

        3.1 การรวมเชิงบวก (additive) มีข้อตกลงเบ้ืองต้น คือ ตวัแปรตัวหน่ึงสามารถ
สับเปล่ียนหรือทดแทนกนัไดก้บัตวัแปรตวัอ่ืน ไม่ว่าตวัแปรนั้นจะมีค่าต ่าหรือมีค่าสูง ซ่ึงท าให้ค่า
ของตวับ่งช้ีไม่เปล่ียนไปในองค์ประกอบสองตวัแปร การรวมตวัแปรองค์ประกอบด้วยวิธีการน้ี 
มกัจะมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระบบตั้งแต่ 2 ระบบข้ึนไป ซ่ึงค่าของตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากสมการ
จะน าเสนอในรูปของสมการตามวธีิการรวมตวัแปรดงัน้ี (component variable) 
                      3.1.1 การสังเคราะห์ตวัแปรดว้ยการหาค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) 
ขององค์ประกอบเป็นวิธีการรวมตวัแปรโดยผูเ้ช่ียวชาญก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรโดยทัว่ไปจะ
ก าหนดใหน้ ้าหนกัตวัแปรแต่ละตวัทั้งเท่ากนัและไม่เท่ากนัซ่ึงอาจจะไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม ใช้
เทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม  
                      3.1.2 การสังเคราะห์โดยอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้น ามาจดักลุ่มตวัแปรโดยอาศยั 
หลกัเกณฑท์างสถิติ เช่น การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) เป็นวธีิการท่ีใชค้่าคะแนน
มาตรฐานและการใหน้ ้าหนกัก่อนท่ีจะน ามาบวกกนัเพื่อไดค้่าสุดทา้ยของตวับ่งช้ีรวมการสร้างดว้ย
วธีิการน้ีจะไดต้วับ่งช้ีท่ีมีความแม่นย  าในการวดัมาก  
                   สรุปไดว้า่ ในการรวมตวัแปรเขา้ดว้ยกนัเพื่อพฒันาเป็นตวับ่งช้ีโดยทัว่ไปมี 2 วิธี คือ การ
รวมกนัเชิงบวก และการรวมกนัแบบทวีคูณ ซ่ึงการรวมกนัเชิงบวกนั้น ความส าคญัของตวัแปรแต่
ละตวัสามารถทดแทนกนัไดแ้ละมกัใชใ้นการพฒันาตวับ่งช้ีเพื่อเปรียบเทียบระบบท่ีจะศึกษาตั้งแต่ 
2 ระบบข้ึนไปว่ามีความแตกต่างกนัก่ีหน่วยในเร่ืองท่ีศึกษา และการรวมตวัแปรเชิงบวกดว้ยการ
สังเคราะห์โดยอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้น ามาจดักลุ่มตวัแปรโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ทางสถิติ เช่น 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) เป็นวธีิการท่ีใชค้่าคะแนนมาตรฐานและการให้น ้ าหนกั
ก่อนท่ีจะน ามาบวกกนัเพื่อได้ค่าสุดทา้ยของตวับ่งช้ีรวม การสร้างด้วยวิธีการน้ีจะได้ตวับ่งช้ีท่ีมี
ความแม่นย  าในการวดัมาก                   

        3.2 การก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปร (define the weights to be applied to each 
variable) การก าหนดน ้ าหนักความส าคญัของตวัแปร สามารถท าได้ 2 วิธี คือ ก าหนดน ้ าหนัก
ความส าคญัของตวัแปรให้เท่ากนั (Equal weight) และและก าหนดให้แตกต่างกนั (Differential 
weight) ส าหรับการก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรใหต่้างกนันั้น อาจใชก้ารพิจารณาตดัสิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert judgment) วธีิวดัความส าคญัของตวัแปรโดยพิจารณาจากเวลา (Time taken)
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หรือค่าใชจ่้าย (Cost) ของกระบวนการกระท ากิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้น หรือวิธีการใช้
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical data) ดว้ยวธีิการทางสถิติก็ได ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

          3.2.1 การตดัสินโดยผูเ้ช่ียวชาญ( Expert judgment ) เป็นการพิจารณาลงความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอค่าน ้ าหนักของตวัแปรแล้ว
พิจารณาหาขอ้ยุติดว้ยการใชค้่าเฉล่ียหรือดว้ยการอภิปรายลงความเห็นหรืออาจจะใชแ้บบสอบถาม
เพื่อหาร้อยละท่ีผูต้อบเห็นดว้ยกบัความส าคญัของตวัแปรท่ีร่วมอยูใ่นองคป์ระกอบ หรืออาจใชอ้าจ
ใช้วิธีการท่ีเป็นระบบมากข้ึน โดยการใช้เเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพื่อส ารวจหาฉันทามติจาก
ผูเ้ช่ียวชาญโดยไม่ตอ้งเผชิญหน้า โดยใช้การสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นจนได้ค  าตอบท่ี
ชดัเจนสอดคลอ้งกนัแลว้จึงน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชห้าค่าน ้าหนกัของตวัแปรองคป์ระกอบ   
                      3.2.2  การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical data) เพื่อก าหนดค่าน ้ าหนกัเป็นการใช้
วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดน ้ าหนักของตัวแปร   เช่นการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis)   การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ   (Multiple regression analysis)  
                    3.3  การวดัความส าคญัของตวัแปร (Measurement effort required) โดยพิจารณาจาก
เวลา (Time taken) หรือค่าใชจ่้าย (Cost) ของการกระท ากิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร คือ ตวั
เวลา ค่าใชจ่้ายของการกระท ากิจกรรมบางอยา่งส าหรับตวัแปรหน่ึงมากกวา่อีกตวัแปรหน่ึง ตวัแปร
นัน่ควรมีการก าหนดน ้ าหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกตวัแปรหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบับริบทของส่ิงท่ี
ศึกษา 

    ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมขอ้มูล (Data Collection)    ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลใน
กระบวนการพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษาคือการด าเนินการวดัตวัแปรย่อย ได้แก่ การสร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับวดัการทดลองใชแ้ละการปรับปรุงเคร่ืองมือ   ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การ
ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การออกภาคสนามเพื่อใช้เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล   และการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรยอ่ยซ่ึงจะน ามารวมเป็นตวับ่งช้ีการศึกษา   

     ขั้นตอนที่ 5 การสร้างตวับ่งช้ี(Construction) นกัวิจยัจะท าการสร้างสเกล (Scaling) ตวั
บ่งช้ี โดยน าตวัแปรย่อยท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตวับ่งช้ี โดยใช้วิธี
รวมตวัแปรยอ่ย ก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยตามท่ีนิยามตวับ่งช้ีไว ้

    ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนโดยการ
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) ความเท่ียงตรง (validity) ความเป็นไปได ้(feasibility) ความ
เป็นประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และความเช่ือถือได ้(credibility)     ตวั
บ่งช้ีการศึกษาท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารและการจดัการระบบการศึกษา  
ประการแรกตวับ่งช้ีการศึกษาควรมีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี 
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สารสนเทศท่ีไดจ้ากตวับ่งช้ี  การศึกษาตอ้งสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง 
หรือสภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดท้นัเวลาให้ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 
ประการท่ีสอง ตวับ่งช้ีการศึกษาควรตรงกบัความตอ้งการ หรือจุดมุ่งหมายของการใชง้าน ตวับ่งช้ี
การศึกษาท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายการศึกษาไม่ควรจะมีลกัษณะเป็นแบบเดียวกบัตวั
บ่งช้ีการศึกษาท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้นการบรรยายสภาพของระบบการศึกษา แต่อาจจะมีตวับ่งช้ียอ่ย
บางตวัเหมือนกนัได ้ประการท่ีสาม  ตวับ่งช้ีการศึกษาควรมีคุณสมบติัตามคุณสมบติัของการวดั คือ
มีความตรง ความเท่ียง  ความเป็นปรนยั และใชป้ฏิบติัไดจ้ริง คุณสมบติัขอ้น้ีมีความส าคญัมาก และ
ประการสุดทา้ย ตวับ่งช้ีการศึกษาควรมีกฎเกณฑ์การวดั (measurement rules) ท่ีมีความเป็นกลาง มี
ความเป็นไป และให้สารสนเทศเชิงปริมาณท่ีใช้เปรียบเทียบกนัได้ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ
ระหวา่งจงัหวดัระหวา่งเขตในประเทศใดประเทศหน่ึง หรือการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

     สรุปผลจากการสังเคราะห์ขั้นตอนในการพฒันาตัวบ่งช้ีทางการศึกษามีขั้นตอนท่ี
ส าคญัๆทั้งหมด  6 ขั้นตอน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์มาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1  การก าหนดวตัถุประสงค์  ขั้นตอนท่ี 2  การนิยามตวับ่งช้ี   
ขั้นตอนท่ี 3การคดั เลือกตวัแปรองคป์ระกอบ ขั้นตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนท่ี 5 การสร้าง
ตวับ่งช้ี ขั้นตอนท่ี 6 การตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ี    
 
การก าหนดเกณฑ์ของตัวบ่งช้ี 
                 Good (1973: 220 ) กล่าวว่าเกณฑ์ คือ ส่ิงท่ีช่วยในการตดัสินซ่ึงอาจเป็นค่า/ตวัเลข/ 
คุณลกัษณะก็ได ้ อาจมีหลายระดบัก็ได ้ สอดคลอ้งกบั ศิริชยั  กาญจนวาสี( 2550: 76 ) ท่ีไดใ้ห้
ความหมายของเกณฑ์ว่า หมายถึง ระดบัหรือมาตรฐานท่ีถือวา่ความส าเร็จของการด าเนินงานหรือ
ผลการด าเนินการ เกณฑจึ์งเป็นตวัตดัสินคุณภาพของการปฏิบติัหรือผลท่ีไดรั้บ เกณฑ์อาจไดม้าจาก
มาตรฐานทางวิชาชีพ มาตรฐานการกระท า หรือระดับความคาดหวงัท่ีพึงประสงค์ของกลุ่ม
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ เช่น มาตรฐานท่ีก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่านิยมของสังคม หรือความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของผูรั้บบริการ   
                   สรุปเกณฑ์หมายถึงระดบัมาตรฐานเพื่อใช้เป็นตวัตดัสินคุณภาพของการปฏิบติัหรือ
หรือผลการด าเนินการซ่ึงค่าอาจเป็นตวัเลขหรือคุณลกัษณะก็ได ้เกณฑ์อาจไดม้าจากมาตรฐานทาง
วิชาชีพ มาตรฐานการกระท า มาตรฐานท่ีก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่านิยมของสังคม หรือความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ  
 



115 
 

ประเภทของเกณฑ์                     
                สุวิมล  ติรกานนัท์ (2545: 64 - 69) ไดก้ล่าวไวว้า่ การก าหนดเกณฑ์ของตวับ่งช้ีในแต่ละ
ประเด็นโดยมีการก าหนดระดบัท่ีพึงประสงคข์องตวัแปรนั้น ซ่ึงเรียกระดบัท่ีพึงประสงคน์ั้นวา่เกณฑ ์
ของตวับ่งช้ีมีเกณฑท่ี์นิยมใช ้2 ลกัษณะ คือ 
                 1.เกณฑ์สัมบูรณ์หรือมาตรฐาน เป็นการก าหนดระดบัท่ีควรจะมีควรจะเป็น หรือควรจะ
ได ้การก าหนดอาจท าโดยผูจ้ดัท าโครงการ หรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีจะประเมิน มาตรฐานน้ีจะไม่
คงท่ี แต่จะเปล่ียนไปตามสถานการณ์และเวลาท่ีท าการประเมิน 
                2. เกณฑ์สัมพทัธ์ ในบางกรณีนั้นผูป้ระเมินไม่สามารถก าหนดเกณฑ์สัมบูรณ์ไดจ้  าเป็น 
ตอ้งเทียบเคียงจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงประสบผลส าเร็จ และเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน ามาเปรียบเทียบส าหรับวิธีการในการก าหนดเกณฑ์นั้น อาจ
ท าไดห้ลายวิธี เช่น การใชผู้เ้ช่ียวชาญ การใชเ้ทคนิคเดลฟาย การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มในแต่ละ
ช่วงเวลา การใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป หรือการพฒันาตวัช้ีวดัควบคู่กบัการก าหนดมาตรฐาน
ท่ีคาดหวงัในคราวเดียวกนั 

     อุทุมพร  จามรมาน (2544 ) ไดเ้สนอไวว้า่เกณฑอ์าจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ 
     1. เกณฑ์ตามเน้ือหาสาระ (Content Criterion ) เป็นการระบุวา่ มีเน้ือหาอะไรบา้งท่ีนิยม

ใชใ้นเร่ืองหลกัสูตรวา่นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรตอ้งมีความรู้อะไรบา้งแต่ไม่ค  านึงถึงระดบัของความ สามารถ  
     2. เกณฑต์ามการปฏิบติั ( Performance Criteria ) เป็นการระบุวา่ คนสามารถปฏิบติังาน 

ด าเนินงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือมีความรู้มากนอ้ยเพียงใด  เท่าไร ส าหรับเกณฑ์ตามการปฏิบติั 
แยกได ้4 แบบ คือ  1) เกณฑ์ขั้นต ่า (Minimum Criterion) เป็นการระบุวา่ อยา่งนอ้ยท่ีสุดควรท าอะไร
ไดบ้า้ง 2) เกณฑข์ั้นสูง (Maximum Criterion) เป็นการระบุวา่อยา่งมากควรท าอะไรไดบ้า้ง 3) เกณฑ์
มาตรฐาน  (Standard Criterion) เป็นการระบุวา่ ตวัเทียบอยูร่ะดบัท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ เป็นค่าตรง
กลาง หรืออยู่ระดบักลาง ไม่สูงหรือต ่าจากเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงส่วนใหญ่ได้จากกลุ่มปกติ (Normative 
Group) หรือกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตวัแทนประชากร  และ 4) เกณฑ์ตามความคาดหวงั (Expected , 
Predicted Criterion) เป็นการระบุวา่ คนท่ีอยูใ่นข่ายท่ีศึกษา ควรจะมีผลงาน ปฏิบติังาน ค่าคะแนน 
ในระดบัใด เช่น ผูท่ี้ไดป้ริญญาเอกควรมีความสามารถมากกวา่ผูท่ี้ไดป้ริญญาโท และผูท่ี้ไดป้ริญญา
โท ควรมีความสามารถมากกวา่ผูท่ี้ไดป้ริญญาตรี เป็นตน้ เกณฑ์ตามความคาดหวงั อาจเป็นเกณฑ์
มาตรฐานหรือเกณฑข์ั้นสูงก็ได ้
                   ชยัฤทธ์ิ  ศิลาเดช (2544) ไดก้  าหนดเกณฑก์ารประเมินไว ้2 ประเภท คือ 
1.เกณฑ์การประเมินในภาพรวม ( Holistic Rubric ) คือ แนวทางการประเมินหรือการให้คะแนน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของผลงานโดยจะมีค าอธิบายลกัษณะของงานในแต่ละระดบัคุณภาพไว้
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อยา่งชดัเจนเกณฑ์การประเมินในภาพรวมส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 3-6 ระดบั เกณฑ์การประเมิน 
3 ระดบัจะเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก เน่ืองจากการใชเ้กณฑ์ 3 ระดบันั้นจะง่ายต่อการก าหนดรายละเอียด 
ซ่ึงจะยดึเกณฑ ์ค่าเฉล่ีย สูงกวา่ค่าเฉล่ีย และต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย นอกจากง่ายต่อการก าหนดค่าแลว้ ยงัง่าย
ต่อการตรวจให้คะแนนอีกดว้ย เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างระดบัของเกณฑ์ทั้ง 3 ระดบันั้นจะ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน แต่ถา้ใช ้5-6 ระดบั ความแตกต่างระหวา่งระดบัจะต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึง
ท าใหย้ากต่อการตรวจคะแนน 
                   2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric ) คือ แนวทางการประเมินหรือ
การใหค้ะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วนประกอบยอ่ยๆของงาน ซ่ึงแต่ละส่วนจะตอ้งก าหนดแนว
ทางการให้คะแนนโดยมีค านิยามหรือค าอธิบายลกัษณะของแต่ละส่วนประกอบย่อยงานในส่วน
นั้นๆในแต่ละระดบัคุณภาพไวอ้ยา่งชดัเจน 
                บุญชม ศรีสะอาด (2545: 96 - 97) ไดก้ล่าวไวว้า่ การก าหนดเกณฑ์การประเมินค่านั้น 
สามารถก าหนดได ้3 วธีิ คือ 
                  1. ก าหนดโดยใชว้ตัถุประสงคเ์ป็นเกณฑ์เป็นวิธีท่ีใชแ้นวคิดของไทเลอร์โดยจะพิจารณา 
วา่ส่ิงท่ีถูกประเมินบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 
                  2. ก าหนดโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นวิธีการในการท่ีจะให้ไดม้ติ
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดวิธีหน่ึงโดยผูว้ิจยัจะสร้างแบบสอบถาม
แบบมาตรส่วนประมาณค่า ส่งไปยงัผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ หลายคน ตอบแสดงความคิดเห็น น า
ผลมาวเิคราะห์แลว้ส่งใชผู้เ้ช่ียวชาญ แจง้ใหท้ราบวา่ในแต่ละขอ้ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเป็นเช่นไร ผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้นตอบเช่นไร และให้พิจารณาตอบอีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะตอบ
เหมือนเดิม หรือเปล่ียนแปลงจากเดิมก็ได ้ ในกรณีท่ีตอบเหมือนเดิมโดยท่ีมีความเห็นแตกต่างจาก
กลุ่ม จะตอ้งให้เหตุผลประกอบดว้ย ด าเนินการเช่นน้ีอีกไม่เกิน 2 รอบ รวมเป็นไม่เกิน 3รอบ ก็จะ
ไดค้วามเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 
                 3. ก าหนดโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ วิธีการน้ีสามารถด าเนินการไดใ้นหลาย
ลกัษณะ และในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การให้แนวทาง ขอ้คิดเห็นในการพฒันาเกณฑ์ การก าหนด
เกณฑ์ การพิจารณาความเหมาะสมความเท่ียงตรงของเกณฑ์ การน าไปทดลองใชแ้ละปรับปรุง ซ่ึง
อาจใช้ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิในเร่ืองท่ีจะประเมิน และในดา้นการวดัและประเมินผล ใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือหลายขั้นตอน โดยอาจใช้คณะผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มเดียว 
หรือหลายกลุ่ม เช่น ในขั้นก าหนดเกณฑใ์ชผู้เ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มหน่ึง 15 คน ในขั้นการ
พิจารณาความเหมาะสมความเท่ียงตรงของเกณฑ์ ใช้ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิอีกกลุ่มหน่ึง 10 
คน อาจใช้วิธีประชุมผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ  หรือใช้วิธีส่งแบบสอบถามหรือเกณฑ์ให้
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ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตอบให้ความเห็น การใชเ้ทคนิคเดลฟายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ก็จดัไดว้า่เป็นการใช้
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นวธีิการอีกวธีิหน่ึง 

 สรุปไดว้า่ เกณฑท่ี์สร้างนั้น จะตอ้งสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีประเมินและวตัถุประสงคข์องการ
ประเมิน ส าหรับการสร้างเกณฑ์ประเมินตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะก าหนดเกณฑ์ โดยใชเ้กณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น(analytic) จะมีเกณฑ์
การประเมินหลายเกณฑ์ตามมิติท่ีก าหนดไว ้โดยแต่ละมิติจะไดรั้บการประเมินท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
กล่าวคือการไดรั้บระดบัการประเมินในแต่ละมิติไม่ข้ึนต่อกนั และใชผู้เ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ 
ให ้ขอ้คิดเห็นและพิจารณาความเหมาะสมความเท่ียงตรงของเกณฑ์  
 
การวเิคราะห์องค์ประกอบ 

  การวเิคราะห์องคป์ระกอบ ไดมี้นกัวชิาการไดอ้ธิบายการวเิคราะห์องคป์ระกอบไวด้งัน้ี 
  สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2548: 464) ศิริชัย  พงษ์วิชัย (2548: 396) และกลัยา วาณิชย์

บัญชา (2548: 4) สรุปว่า   การวิ เคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคท่ีจะจับกลุ่มตัวแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัไวใ้นกลุ่มของ factor เดียวกนัหรือเป็นกระบวนการรวมกลุ่มปัจจยัโดยน าตวัแปรท่ี
พอจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีถูกก าหนดจ านวนไวม้ารวมอยูใ่นปัจจยั และพิจารณาวา่ตวัแปรทั้ง
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั(+) และทิศทางตรงกนัขา้ม(-) เขา้ดว้ยกนัแบบเชิงเส้นตรง 
(linear combination) จะสร้างตวัแปรใหม่ท่ีเรียกวา่ Factor หรือตวัแปรแทนกลุ่มในการวิเคราะห์
คร้ังหน่ึงๆ อาจมีหลาย Factor เพราะตวัแปรท่ีใส่เขา้ไปอาจถูกจดัไวใ้นกลุ่มย่อยๆได้หลายกลุ่ม 
(factor) และตวัแปรตวัหน่ึงๆอาจถูกจดัเขา้ไปอยู่ในกลุ่มใดๆไดม้ากกว่า 1 กลุ่มผูว้ิจยัตอ้งแยกให้
ชดัเจนว่าตวัแปรนั้นควรเป็นสมาชิกของ factor ใด โดยการหมุนแกน สุดทา้ยจะได้Factor ท่ีเป็น
ตวัแทนกลุ่มท่ีประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 
 
วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
                   สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ( 2548: 467-469) และ กลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2548: 4) ไดส้รุป
ถึงวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์องคป์ระกอบไปในทิศทางเดียวกนัไวด้งัน้ี 

      1. เพื่อลดจ านวนตวัแปร นัน่คือ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากจะไปรวมอยูใ่นปัจจยั
เดียวกนั ซ่ึงหากการรวมเอาตวัแปรมารวมกนัเฉยๆเท่ากบัเป็นการให้น ้ าหนกัตวัแปรเท่าๆกนัตวัแปร
ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ก็จะกลืนความส าคญัของตวัแปรท่ีมีขนาดเล็ก แกปั้ญหาโดยการท าให้ตวัแปรมี
ขนาดเท่าๆกนัโดยใช ้factor analysisซ่ึงตวัแปรถูกแปลงค่าเป็นมาตรฐาน (ค่าx=0,ความผนัผวน = 1) 
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และโดยการพิจารณาถึงน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปรแต่ละตวัวา่ตวัแปรใดมีความส าคญัต่อกลุ่ม
มากนอ้ยเพียงใด 
                  2. การวิเคราะห์เพื่อยืนยนัมาตรวดั (confirm factor analysis) เน่ืองจากตอ้งการทดสอบ
ว่าในองค์ประกอบหน่ึง ๆ ประกอบไปด้วยก่ีตวัแปรและแต่ละตวัแปรควรมีน ้ าหนักเชิงสัมพทัธ์
เท่าไรสุดทา้ยจะไดก้ลุ่มตวัแปรท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นตวัวดัในเร่ืองท่ีตอ้งการ 
                  3. ใชใ้นการวิเคราะห์การถดถอย (multicol linearrity)  เป็นการแกปั้ญหาท่ีตวัแปรอิสระ
มีความสัมพนัธ์กนัเอง ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งตดัตวัแปรตวัใดตวัหน่ึงออกไป จึงใช้ factor analysis ในการ
รวมตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยการสร้างเป็นตวัแปรใหม่ factor) แลว้น าเอา
ไปเป็นตวัแปรอิสระในการวเิคราะห์ความถดถอยต่อไป 
 
ประโยชน์ของการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

     สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2548 :467-471) นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542:123) กลัยา วานิชยบ์ญัชา 
(2548: 5) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวเิคราะห์องคป์ระกอบ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                  1.การวเิคราะห์องคป์ระกอบ มีประโยชน์ในการลดจ านวนตวัแปรหรือเป็นการจดักลุ่ม 
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากไม่ว่าจะเป็นในเชิงลบหรือเชิงบวกโดยการน าผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบมาสร้างเป็นตวัแปรแฝงแลว้น าตวัแปรแฝงน้ีไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและท าให้
เห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาท าให้ง่ายต่อการอธิบายความหมายของแต่
ละปัจจยัเพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผน 
                  2. เพื่อก าหนดน ้ าหนกัเชิงสัมพทัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาใช้ในการสร้างมาตรวดัประกอบ
(composite measure) กล่าวคือ การรวมตวัแปรท่ีน ามาสร้างมาตรวดันั้นซ่ึงผูว้ิจยัทราบแลว้วา่มีตวั
แปรอะไรบา้งแต่ไม่ทราบน ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละตวั ซ่ึงหากให้น ้ าหนกัตวัแปรทุกตวัเท่าๆกนัจะ
ท าใหต้วัแปรท่ีมีขนาดใหญ่กวา่กลืนความส าคญัของตวัแปรเล็ก ดงันั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดงักล่าว
ตอ้งท าตวัแปรใหมี้ขนาดเท่ากนั เช่น Z-score หรือ T-score)  ซ่ึงการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัจะ
ท าให้สามารถก าหนดน ้ าหนกัในแต่ละปัจจยั  และน ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละตวัท่ีมีต่อปัจจยั(factor 
loading) 

   3.ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเคร่ืองมือในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการ
ทดลองและการยนืยนัความถูกตอ้งของมาตรวดั 
                4. เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของแบบแผนของการรวมกลุ่มตวัแปรและการใหน้ ้ าหนกัของ 
ตวัแปรท่ีน ามาสร้างมาตรวดั ( confirmatory factor analysis) 
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                 ส าหรับในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดย ก าหนด
ใชแ้นวทางการคดัเลือกตวัแปรองคป์ระกอบ โดยอาศยัจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี รวมทั้ง
ให้ผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัพิจารณาตวัแปรท่ีจะสร้างเป็นตวับ่งช้ี ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้น ามาจดั
กลุ่มตวัแปรโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ทางสถิติ วิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
ใชค้่าคะแนนมาตรฐานและการใหน้ ้าหนกั เพื่อไดค้่าสุดทา้ยของตวับ่งช้ีรวม   การสร้างดว้ยวิธีการน้ี
จะไดต้วับ่งช้ีท่ีมีความแม่นย  าในการวดัมาก และมีความเหมาะสมกบัการพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
                  อานุภาพ  ธงภกัดี (2543)  ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มบุคลากรภายในสถาบนัราชภฏัและกลุ่ม
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัราชภฏั โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ย 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างโมเดลและ
ตรวจสอบโมเดลโครงสร้างคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏั  จากการ
พิจารณาโดยกลุ่มบุคลากรภายในสถาบนัราชภฏัและกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัราชภฏั 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลของการพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราช
ภฏักบัขอ้มูลจากกลุ่มบุคลากรภายในสถาบนัราชภฏัและกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัราชภฏั 
และ 3) เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัจากการ
พิจารณาโดยกลุ่มบุคลากรภายในสถาบนัราชภฏัและกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัราชภฏั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัราช
ภฏั จ านวน 179 คน และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากรภายในสถาบนัราชภฏั จ านวน 347 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั และการวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยใชโ้ปรแกรม LISREL for Windows 8.12 ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 1. โมเดลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัจากขอ้มูลของกลุ่มบุคลากร
ภายในสถาบนัราชภฏั พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ทั้ง 14 องคป์ระกอบ  มีค่าเป็นบวกโดยมีขนาดตั้งแต่ 0.56-0.89 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกค่า โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัได้ดงัน้ี แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม กิจการนกัศึกษา การวิจยั   การเงินงบประมาณ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
อาจารย ์การบริหารและการจดัการ   การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตร ปรัชญา พนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์องคณะ การสนบัสนุนจากศิษยเ์ก่าและชุมชน นกัศึกษา และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
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นกัศึกษา ตามล าดบั 2.โมเดลคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัจากขอ้มูลของ
กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุภายนอก พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
องค์ประกอบทั้ง 14 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.27-0.92 และมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าโดยเรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  กิจการนกัศึกษา 
การเงินงบประมาณ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั  อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การบริหาร
และการจดัการระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ การสนบัสนุนจากศิษยเ์ก่าและชุมชน นกัศึกษา 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้นก้ศึกษา หลกัสูตร อาจารย ์และปรัชญา พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องคณะ 
ตามล าดบั 3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดล พบวา่ รูปแบบของโมเดลทั้งสองกลุ่มมี
ความไม่แปรเปล่ียนระหวา่งกลุ่ม นัน่คือโครงสร้างของโมเดลทั้งสองโมเดลท่ีสร้างข้ึนไม่แตกต่าง
กนั แต่เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของความ
คลาดเคล่ือน พบวา่ มีความแตกต่างกนัระหวา่งโมเดลของทั้งสองกลุ่ม 4. โมเดลคุณภาพการศึกษา
ของคณะครุศาสตร์ในสถาบนัราชภฏัจากขอ้มูลของทั้งสองกลุ่ม พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบทั้ง 
14องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.38-0.93 และมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 ทุกค่า โดยเรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี ทรัพยากรการเรียนรู้ กิจการนกัศึกษา อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม การจดัการเรียนการสอน การเงินงบประมาณ การวิจยั ระบบและกลไก  
การประกนัคุณภาพ การบริหารและการจดัการ การสนบัสนุนจากศิษยเ์ก่าและชุมชน นกัศึกษา การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้นกัศึกษา อาจารย ์หลกัสูตร และ ปรัชญา พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ของคณะ 
ตามล าดบั 
                  เกียรติสุดา ศรีสุข ( 2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพ
การจดัการ ศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิตทางการศึกษา: การประยุกตใ์ช้วิธีการวิเคราะห์แบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  4 ประการคือ 1)  เพื่อสร้างและพฒันา
ตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาหลักสูตรมหาบณัฑิตทางการศึกษา 2)  เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง ความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นกระบวนการตรวจวดัของตวัช้ีวดัท่ี
พฒันาได ้  3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแบบจ าลองการวดัในการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษา หลกัสูตรมหาบณัฑิตทางการศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 4)  เพื่อทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของแบบจ าลองการวดั ในการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต
ทางการศึกษา ระหวา่งกลุ่มผูส้อนกบักลุ่มผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมีวิธีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างตวัช้ีวดั โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วน าผล 
การศึกษามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของการจดัการศึกษา หลกัสูตรมหาบณัฑิตทางการศึกษา  
พร้อมทั้งสังเคราะห์ตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพได ้9 องคป์ระกอบ 88 ตวัช้ีวดั คือ องคป์ระกอบท่ี 
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เก่ียวขอ้งกบัอาจารยมี์ 14 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา/มหาบณัฑิตมี 13 ตวัช้ีวดั 
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร มี 5 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตร 
มี 21 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอน มี 10 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี
เก่ียวข้องกบัทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนมี 10 ตวัช้ีวดั องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งบประมาณ มี 6 ตวัช้ีวดั และองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั มี 4 ตวัช้ีวดั ขั้นตอนท่ี 2            
การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวัช้ีวดั มีวิธีการ 3 ขั้น ไดแ้ก่ การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาและความครอบคลุมในองค์ประกอบท่ีต้องการว ัด โดยน าตัว ช้ีว ัดทั้ งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามชุดท่ี 1ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความครอบคลุมใน
องค์ประกอบท่ีตอ้งการวดั ท าให้ไดต้วัช้ีวดั 65 ตวัช้ีวดั ต่อมาจึงไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างและความเหมาะสม โดยการน าตวัช้ีวดัทั้ง 65 ตวัช้ีวดั มาสร้างเป็นแบบสอบถามชุดท่ี 2 
น าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูส้อนและกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 1,081 คน น าขอ้มูลท่ีได้
วิเคราะห์เพื่อ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ก าหนดน ้ าหนักความส าคญัของตวัช้ีวดั 
ตรวจสอบความเหมาะสมของตวัช้ีวดั ตรวจสอบแบบจ าลองการวดัของการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษา  หลกัสูตรมหาบณัฑิตทางการศึกษามีความเหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ และ
ขั้นสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ในกระบวนการตรวจวดั โดยใช้วิธีวิเคราะห์
องคป์ระกอบ( Factor Analysis ) ผลการวจิยัพบวา่ ตวัช้ีวดัมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้าง มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการประเมินและมีความเป็นไปไดใ้นกระบวนการ
ตรวจวดั ไดอ้งคป์ระกอบจ านวน 9 องคป์ระกอบ 65 ตวัช้ีวดั 
                 รัชดาภรณ์ สุราเลิศ (2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีรวมการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนประถมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อทดสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตามแนวคิดผูท้รงคุณวุฒิกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ2) เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีรวมการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นตวับ่งช้ีและดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจ านวน 11 คน และกลุ่มครูจากโรงเรียนปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจ านวน 
874 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการ
หาค่าสถิติพื้นฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.30 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และ
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการจดัการเรียนการ
สอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 1. ตวับ่งช้ีเด่ียวส าหรับการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีจ านวนทั้งหมด 79 ตวั ครอบคลุม องคป์ระกอบหลกั 
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5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) บรรยากาศ/สภาพแวดลอ้มประกอบดว้ยตวับ่งช้ีเด่ียวจ านวน 11 ตวั 2) ส่ือการเรียน
การสอนประกอบดว้ยตวับ่งช้ีเด่ียวจ านวน 9 ตวั 3) ปัจจยัเบ้ืองตน้ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีเด่ียวจ านวน 
13 ตวั 4) กระบวนการประกอบดว้ยตวับ่งช้ีเด่ียวจ านวน 35 ตวั และ 5) ผลผลิตประกอบดว้ยตวับ่งช้ี
เด่ียวจ านวน 11 ตวั 2. โมเดลโครงสร้างการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามแนวคิด ผูท้รงคุณวุฒิ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และไดต้วับ่งช้ีรวมการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัส าหรับ  โรงเรียนประถมศึกษาเรียงล าดบัความส าคญั
ขององค์ประกอบหลกั จากมากไปน้อยคือ  ปัจจยัเบ้ืองตน้ ส่ือการเรียนการสอน กระบวนการ 
ผลผลิต และบรรยากาศ/สภาพแวดลอ้ม 3. ตวับ่งช้ีรวมการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ในโรงเรียนประถมศึกษา ดงัน้ี ตวับ่งช้ีรวมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ไดแ้ก่ลกัษณะการจดัชั้นเรียน การจดัสรร พื้นท่ีชั้นเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ ลกัษณะส่ือการเรียน
การสอน การใช้ส่ือการ วางแผนกิจกรรม การเตรียมกิจกรรม บทบาทในกระบวนการเรียนรู้ 
สัดส่วนของเวลาท่ีใช้สอน  ลักษณะกิจกรรมท่ีผูส้อนจัด พฤติกรรมของผูส้อนในการด าเนิน
กิจกรรม ลกัษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผูเ้รียน พฤติกรรมของผูเ้รียนในการร่วมกิจกรรม 
และการประเมินผล ผลท่ีคาดหวงัในตวัผูเ้รียน  
                 เศรษฐภรณ์   หน่อค า (2548)  ไดท้  าการศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษในโรงเรียนสองภาษา   กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคือโรงเรียนสองภาษาท่ีจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาองักฤษ จ านวน 101 โรงเรียน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ประกอบดว้ยกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2  กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุดา้นตวับ่งช้ีและดา้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษจ านวน 12 คน และกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผูบ้ริหารและผูแ้ทนครู
ไทยในโรงเรียนสองภาษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาองักฤษจ านวน 413 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.5 ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน และใช้
โปรแกรม LISREL 8.52 ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัและองคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
ท่ีสองจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น 77 ตวัแปร 
                  วลิาวลัย ์ มาคุม้ (2549) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีการด าเนินการวิจยัเป็น 6 ขั้นตอน คือ ตอนท่ี 1
การก าหนดองค์ประกอบและตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครู โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การ
พฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของครู จากต ารา เอกสารทาง
วชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการจดัการความรู้ของครูในสถานศึกษา น ามาก าหนดองค์ประกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย 
และตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครูในสถานศึกษา ตอนท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1 มาสร้างกรอบการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ น าผลสรุปท่ีไดจ้าก
การศึกษาทั้งหมดมาก าหนดเป็นองคป์ระกอบหลกัองคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ีการจดัการความรู้
ของครู ตอนท่ี 3 การพฒันาเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  โดยการน าขอ้มูลท่ีได้
จากตอนท่ี 1 และ 2 มาพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยการเสนอผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 10 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
เคร่ืองมือ ตอนท่ี 4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีรวมทั้งส้ิน 826 คน ตอนท่ี 5 การจดักระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยการจดัท าการตรวจสอบแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของตวับ่งช้ี
การจดัการความรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ตอนท่ี 6 การอภิปราย
ผลการวิจยัและให้ขอ้เสนอแนะ สรุปผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกั คือ ดา้น
การจดัการความรู้ ดา้นการแสวงหาความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการ
เก็บความรู้และดา้นการน าความรู้ไปใช ้23 องคป์ระกอบยอ่ย 80 ตวับ่งช้ี 

 กาญจนา บุญส่ง( 2551 ) ได้ท าศึกษาเ ร่ืองการพัฒนาตัวช้ีว ัดบทบาทความเป็น
มหาวิทยาลยัเพื่อ การพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
สร้างและพฒันาตวัช้ีวดับทบาทความเป็นมหาวทิยาลยั  เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรี และเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตวัช้ีวดั
บทบาทความเป็นมหาวทิยาลยัเพื่อ  การพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรีกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ กลุ่มตวัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี จ  านวน 261 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และใชโ้ปรแกรมLISREL Version 8.72 ในการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างเชิงเส้น บทบาท
ความเป็นมหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ผลการวิจยั พบวา่องคป์ระกอบหลกัทั้ง 7 องคป์ระกอบ คือ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การบริหารจดัการ คุณลักษณะของบณัฑิต และ
ทรัพยากร เป็นองคป์ระกอบส าคญัของบทบาทความเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ  การพฒันาทอ้งถ่ินของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเรียงล าดบัจากมากไป
น้อย คือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของบณัฑิต(0.78) องค์ประกอบด้านทรัพยากร(0.77) 
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องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ(0.70) องคป์ระกอบดา้นการวิจยั(0.64) องคป์ระกอบดา้นการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม(0.64)องค์ประกอบดา้นการบริการวิชาการ(0.58) และองคป์ระกอบดา้น
การเรียนการสอน( 0.55) ซ่ึงทั้ง 7 องคป์ระกอบหลกั จะตอ้งปฏิบติัผา่นตวัแปรท่ีเป็นตวัช้ีวดับทบาท
ความเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 47 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดั ดา้นการเรียนการ
สอน 10 ตวัช้ีวดั ดา้นการวิจยั 7 ตวัช้ีวดั ดา้นการบริการวิชาการ 6 ตวัช้ีวดั ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 5 ตวัช้ีวดั ดา้นการบริหารจดัการ 7 ตวัช้ีวดั ดา้นคุณลกัษณะของบณัฑิต 6 ตวัช้ีวดั 
และดา้นทรัพยากร 6 ตวัช้ีวดัและผลการทดสอบความเท่ียงตรงของโมเดลโครงสร้างเชิงเส้นตวัช้ีวดั
บทบาทความเป็นมหาวิทยาลยั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โดยใช้ค่า
ไค-สแควร์ ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนและค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ พบวา่ 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
                ไพรัช มณีโชติ ( 2551 ) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาตวัช้ีวดัการจดัการศึกษาตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซ่ึงงานวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายของ
การวจิยัเพื่อ พฒันาตวัช้ีวดัการจดัการศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีวิธีด าเนินการวิจยั 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เป็นการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ 1 ตอน ตอนท่ี 1 การสร้างตวัช้ีวดั แบ่งการด าเนินงานเป็น ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูล เก่ียวกบั
การด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั และเอกสารท่ี
เป็นพระราโชวาท ปาฐกถา พระราชด ารัสและโครงการตามพระราชด าริ ขั้นท่ี 2 ก าหนดกรอบการ
พฒันาตวัช้ีวดัการจดัการศึกษาตามแนวพระราชด าริได้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นคุณลกัษณะของครู ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน และดา้นการบริหารจดัการ 
ขั้นท่ี 3 สังเคราะห์เอกสารท่ีคดัเลือกมาไดแ้ก่ พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชด ารัส จ านวน 60 องค ์
และโครงการตามพระราชด าริ จ  านวน 8โครงการ ขั้นท่ี 4 สร้างตวัช้ีวดั โดยการน าประเด็นท่ีไดจ้าก
การสังเคราะห์ตามกรอบการพฒันาตวัช้ีวดัมาสร้างเป็นตวัช้ีวดั ได้ 5 องค์ประกอบหลกั 14 
องคป์ระกอบยอ่ยและ 76 ตวัช้ีวดั ระยะท่ี 2 ใชว้ิธีด าเนินงานในเชิงปริมาณ แบ่งการด าเนินงานเป็น 
2 ตอน คือ ตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพตวับ่งช้ี โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 คนเพื่อประเมินความตรง 
ความชดัเจน และความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั ดว้ยการวเิคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง โดยจะ
คดัเลือกตวัช้ีวดัท่ีมีค่าดชันีตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป พบวา่ตวัช้ีวดัทุกตวัช้ีวดัผา่นการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ ตอนท่ี 3 การศึกษาระดบัของผลการปฏิบติั  พบวา่ แต่ละตวัช้ีวดัการจดัการศึกษาตาม
แนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 และกองก ากบั
การต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 สามารถปฏิบติัได้ในระดบัมาก( 0.50 – 4.49 ) ทุกตวัช้ีวดั  
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พบวา่ ตวัช้ีวดัการจดัการศึกษาตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบยอ่ย และ 76 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) 
องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร ไดแ้ก่ มีความยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสภาพภูมิ – สังคม ของ
ทอ้งถ่ิน จ านวน 7  ตวัช้ีวดั  2)  องคป์ระกอบดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จดักิจกรรม     
การเรียนรู้บูรณการสอดคลอ้งกบัสภาพจริง จ านวน 3 ตวัช้ีวดัพฒันาทกัษะผูเ้รียน จ านวน6 ตวัช้ีวดั 
ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ จ  านวน 4 ตวัช้ีวดัส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ  านวน 4 ตวัช้ีวดั  3)  
องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของครู ไดแ้ก่ เป็นผูมี้ความรู้ จ  านวน 6 ตวัช้ีวดั เป็นตวัแบบคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน 12 ตวัช้ีวดั  4) องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ มีความสุขภาพ
อนามยัสมบูรณ์ จ านวน 3 ตวัช้ีวดั มีความรู้ จ  านวน 6 ตวัช้ีวดั มีคุณธรรม จ านวน 3 ตวับ่งช้ี และมี
ทกัษะในการด ารงชีวิต จ านวน 6 ตวัช้ีวดั  5)  องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการไดแ้ก่การมีส่วน
ร่วม จ านวน 6 ตวัช้ีวดั การพึ่งตนเอง จ านวน 6 ตวัช้ีวดั และการติดตามประเมินผลจ านวน 4 ตวัช้ีวดั 
                 ประยรู  เจริญสุข (2553) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อทดสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีงานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์การด าเนินการมีสองระยะ ประกอบดว้ย ระยะแรกคือ การพฒันาตวับ่งช้ีงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
วิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีจดัท ากรอบแนวคิดตวับ่งช้ี ร่างตวับ่งช้ี ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
ระยะท่ีสองคือ การทดสอบเพื่อยืนยนัตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 395 โรงเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั มีมีค่าความตรงอยูร่ะหวา่ง 
0.67 – 1.00 ค่าความเท่ียงทั้งฉบบัเท่ากบั .983 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ผลการวิจยั  1) ผลการพฒันาตวับ่งช้ีปรากฏว่า ไดอ้งคป์ระกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจ านวน 4 องคป์ระกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย ตวับ่งช้ีจ  านวน 88 ตวับ่งช้ี ท่ีเป็นไปตาม
หลกัการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ 1.1 ตวับ่งช้ีงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานภาพรวมมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี
1.2 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการ 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนสูงสุดคือ การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะ
กระบวนการ1.3 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ พบวา่ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงาน
วิชาการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การจดัการให้ครูใชว้ิธีการหลากหลายให้ครู
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พฒันาตนเอง1.4 การนิเทศภายในพบวา่ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ีงานวิชาการอยูใ่น
ระดบัมากโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือการก าหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี1.5 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ียความเหมาะสมในการเป็นตวับ่งช้ี
งานวิชาการอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ีโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือการทบทวนวิสัยทศัน์ภารกิจ 
เป้าหมายและการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งช้ีงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรากฏวา่ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ(์Chi-square = 51.38 df = 42 ค่า P = 0.15 ค่า GFI 
= 0.91 ค่า AGFI = 0.94 ค่า RMSEA = 0.024)ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
                อนนัต ์ นามทองตน้ (2553) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อสังเคราะห์
องค์ประกอบ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3) เพื่อทดลองใชต้วับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ4) เพื่อประเมินตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหาร
การจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการวิจยัมี 4ขั้นตอนคือ1) การสังเคราะห์
องค์ประกอบและและตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการสังเคราะห์สาระจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจดัการเรียนรู้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน21คน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
สถานศึกษาจ านวน 380 แห่งและวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดว้ยโปรแกรมLISREL Version 
8.730 การทดลองใช้ตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 24 แห่ง 4) การประเมินตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 48 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจดัการเรียนรู้ของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย 92 ตัวบ่ง ช้ี 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้นการวางแผนการปฏิบติังานมี 4องคป์ระกอบยอ่ยมีตวับ่งช้ี 23ตวับ่งช้ี 
องคป์ระกอบหลกัดา้นการตรวจสอบและประเมินผลมี 4องคป์ระกอบยอ่ยมีตวับ่งชี21 ตวับ่งช้ีและ
องค์ประกอบหลกัดา้นการการผลการประเมินมาปรับปรุงงานมี 4 องค์ประกอบย่อย มีตวับ่งช้ี 21 
ตวับ่งช้ี 2) ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหาร
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การจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 4 องค์ประกอบหลกั16องคป์ระกอบย่อย 
96 ตวับ่งช้ี มีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดมี้ความตรงเชิงโครงสร้าง มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์มีค่าพิสัย0.21-0.84และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 3) ผลการทดลองใชส้มรรถนะ
การบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การทดลองของโรงเรียน2
ลกัษณะ(2:12)โรงเรียนลกัษณะท่ี 1 มีผลการทดลองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากโรงเรียนลกัษณะ
ท่ี 2 มีผลการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ และในการเปรียบเทียบโรงเรียน2ลกัษณะ
(2:12)โดยภาพรวมโรงเรียนมีลกัษณะและสภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ.01 4)ผลการประเมินตัวบ่งช้ีสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย 96 ตวับ่งช้ี มีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                 ศราวุธ  สุตะวงค์ (2554)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหาร
วชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและสังเคราะห์เชิงเน้ือหาตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหาร
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาของสถานศึกษาตน้แบบการพฒันากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
เพื่อพฒันาตวับ่งช้ี คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือหัวหนา้ฝ่าย
วชิาการและครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระวิชา ของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 3-
4 ในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ านวน 69 โรง จ านวนทั้งส้ิน 690 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การตรวจสอบความเหมาะสม ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการหรือ
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการและครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระวิชา ระดบัมธัยมศึกษา จากสถานศึกษา
ตน้แบบการพฒันา ท่ีมีผลการเรียนท่ีเป็นเลิศโดยมีผลการทดสอบคะแนน O-Net อนัดบั 1-10 
ระดบัประเทศ ประจ าปี 2552 จ านวน 10 โรง จ านวนทั้งส้ิน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในการหาสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย 
(Means) และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสอง เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตวับ่งช้ี
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิจยัพบวา่ 1) การสังเคราะห์เอกสารเชิงเน้ือหาตวับ่งช้ีสมรรถนะการ
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บริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถาน ศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พบวา่ สมรรถนะท่ีไดเ้ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 14 สมรรถนะ เรียงล าดบัจากความถ่ีมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การมีภาวะผูน้ า การบริหารจดัการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การ
นิเทศภายในสถานศึกษา การพฒันาตนเอง การท างานเป็นทีม การส่ือสารและจูงใจ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพฒันาศกัยภาพบุคลากร การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลกัสูตร การมี
วิสัยทศัน์ การมีจริยธรรม การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนและวิจยัระดบัสถานศึกษา  2) ตวับ่งช้ี
สมรรถนะการบริหารวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 14 สมรรถนะ (องคป์ระกอบยอ่ย) จ านวนตวับ่งช้ีทั้งส้ิน 97 ตวับ่งช้ี เม่ือแยก
รายสมรรถนะ พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.80 ข้ึนไป และมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการมีภาวะผูน้ า รองลงมา ดา้นการมีวิสัยทศัน์ และมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชค้่า Chi–Square ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน และค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 4) การตรวจสอบความเหมาะสมตวับ่งช้ี
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของสถานศึกษาตน้แบบ
การพฒันา พบวา่ มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการส่งเสริม
การวิจยัในชั้นเรียนและวิจยัระดบัสถานศึกษา รองลงมาคือ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ดา้นการมีภาวะผูน้ า แสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมต่อสมรรถนะ
การบริหารวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

     รัตตินนัท์  ฏิระวริชยก์ุล (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะ และตวัช้ีวดั
สมรรถนะบณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมายมีวตัถุประสงค์เพื่อ1) พฒันา
สมรรถนะ และตวัช้ีวดัสมรรถนะบณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย 2)ประเมิน
ความถูกตอ้ง เหมาะสมความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะ
บณัฑิต สาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือความหมาย และ3) พฒันาตน้แบบสมรรถนะตวัช้ีวดั และ
แนวทางการประเมินสมรรถนะนักแก้ไขได้ยิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาความ
ผิดปกติของการส่ือความหมาย โดยใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันาท่ีมีการผสมผสานวิธี(Mixed 
Methodology) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของสมรรถนะ ตวัช้ีวดั และเกณฑ์การประเมินดว้ยระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากประชากร ประกอบดว้ย บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาความผดิปกติของการส่ือความหมายเฉพาะวิชาเอกแกไ้ขการไดย้ิน และมี
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ประสบการณ์การท างานระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 และผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งของบณัฑิตท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงานนั้นๆ การศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนส าคญั3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นท่ี 1 พฒันา
สมรรถนะ ตวัช้ีวดัสมรรถนะบณัฑิตสาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือความหมาย  ขั้นท่ี 2 ประเมิน
ความถูกตอ้ง เหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของสมรรถนะและตวัช้ีวดั ขั้นท่ี 3 พฒันา
ตน้แบบสมรรถนะ ตวัช้ีวดั และแนวทางการประเมินสมรรถนะนกัแกไ้ขการไดย้ินหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาความผิดปกติของการส่ือความหมาย ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะบณัฑิต
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น สององคป์ระกอบ องคป์ระกอบแรกไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัมี 6 องคป์ระกอบ
ยอ่ย และมีตวัช้ีวดั 68 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ีสองคือ สมรรถนะวิชาชีพ มี 4 องคป์ระกอบยอ่ย และ
มีตวัช้ีวดั 144 ตวัช้ีวดั ประสิทธิผลของสมรรถนะตวัช้ีวดั ดา้นความถูกตอ้ง เหมาะสม ความเป็นไป
ได ้และเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบั ดีมาก สามารถน ามาก าหนดเป็นสมรรถนะตวัช้ีบณัฑิตหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาความผดิปกติของการส่ือความหมายวชิาเอกแกไ้ขการไดย้นิ 
                  ปาจรีย ์  รัตนานุสนธ์ิ (2556) ไดท้  าวิจยัพฒันาตวับ่งช้ีคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยไดก้ าหนดวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาโมเดลตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตวับ่งช้ี
คุณลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาท่ีผูว้ิจ ัยได้พฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ 3) ทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของตวับ่งช้ีคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน
ระหวา่งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนมธัยมศึกษา 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ
เชิงบรรยายและสถิติเชิงอา้งอิง ผลการวิจยัพบว่า 1) ตวับ่งช้ีคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษามีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 12 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นการ
ประพฤติตน (3 ตวับ่งช้ี) คือ ความรับผดิชอบต่อตนเอง คิดอยา่งมีวจิารณญาณ การปรับตวัตามความ
หลากหลายทางวฒันธรรม องคป์ระกอบดา้นการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม (3 ตวับ่งช้ี) คือ ความสามารถ
ในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างทางการเมือง เคารพสิทธิเสรีภาพ องคป์ระกอบ
ดา้นการลงมือปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี (3 ตวับ่งช้ี) คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม
สันติภาพและความเท่าเทียมกนั การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัต่างๆ องค์ประกอบดา้นการ
ตระหนกัถึงสถานการณ์ของทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสุข (3 ตวับ่งช้ี) คือ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตระหนักและมีส่วนร่วมในปัญหาของส่ิงแวดล้อม 
ตระหนกัถึงความส าคญัในสาธารณสุขพื้นฐาน 2) โมเดลตวับ่งช้ีคุณลกัษณะความเป็นพลโลกของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 3) เม่ือน าโมเดลตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกของนกัเรียนมธัยมศึกษาไปใช้วดักลุ่มนกัเรียนระหว่างมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
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มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่มีความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดล แต่มีความแปรเปล่ียนของค่า
น ้ าหนกัของตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ และค่าน ้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลกั 
หมายความวา่โมเดลสามารถวดัความเป็นพลโลกไดท้ั้งสองระดบั แต่วา่แต่ละปัจจยัจะมีความส าคญั
ต่างกนั 
                  ลดัดาวลัย ์  สืบจิต (2557) ไดว้ิจยัพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการวิจยัโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพฒันาตวั
บ่งช้ีสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างตวับ่งช้ีท่ีสร้างและพฒันาข้ึนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
600 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปผลการวิจยั  
พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
องคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี จ านวน 53 ตวับ่งช้ี คือ 1) องคป์ระกอบหลกัดา้นการ
ปฏิบติัตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 20 ตวับ่งช้ี  2) องคป์ระกอบหลกัดา้นภาวะผูน้ าและการ
บริหารจดัการ จ านวน 21 ตวับ่งช้ี และ3) องคป์ระกอบหลกัดา้นประสิทธิผลส่วนบุคคล จ านวน 12 
ตวับ่งช้ี ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของ โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างตวับ่งช้ี สมรรถนะครู
ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ(์Chi-square = 73.58,ค่า df = 39 , ค่า P = 0.07, ค่า GFI = 0.98, ค่า 
AGFI = 0.96, ค่า RMSEA=0.04) 
                   กลัยารัตน์  เมธีวีรวงศ ์(2558) ไดท้  าวิจยัพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนโดย
ก าหนดวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ1)สร้างและพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนมาตรฐาน สากล และ 
3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ด าเนิน 
การวิจยัโดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สังเคราะห์ ก าหนดเป็นองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี  
จดัสนทนากลุ่มผูท้รง คุณวุฒิ 11 คน พิจารณาถึงความครบถว้น ความสมบูรณ์รวมทั้งให้ความเห็น 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา และตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลโดยผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนตน้แบบการ
พฒันาอยา่งเขม้ขน้ (Intensive School) จ านวน 650 คน วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS และใชโ้ปรแกรมLISREL version 8.54 ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์
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องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อทดสอบความสอดสอดคลอ้งของโมเดลภาวะผูน้ าของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิจยัพบวา่  ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 68 ตวับ่งช้ี จาก 3 องคป์ระกอบหลกั 11 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบหลกัดา้นคุณลกัษณะของครู มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 22 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบหลกัดา้น
พฤติกรรมของครูมี 5 องคป์ระกอบยอ่ย 27 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบหลกัดา้นความเป็นผูน้ าของครู 
มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 19 ตวับ่งช้ี  ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (Chi-Square = 10.07, df = 15, P-value = 0.815, GFI = 0.997, AGFI = 0.988,RMSEA = 
0.000, RMR = 0.00180)  ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
สามารถจ าแนกกลุ่มครูท่ีมีภาวะผูน้ าสูงจากกลุ่มครูท่ีมีภาวะผูน้ าต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01ผลการวเิคราะห์องคป์ระองคเ์ชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง องคป์ระกอบทั้ง 8 มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานอยูใ่นช่วง 0.586-0.945 และ (4) การพฒันารูปแบบและคู่มือการวดั ควรเพิ่มเติมในเร่ือง
ของคุณลกัษณะส าคญั ใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 
                  อจัศรา ประเสริฐสิน (2558) ไดท้  าวิจยั การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8ประการ ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษา 2) ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 3) ตรวจสอบโมเดลการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา และ 4) พฒันารูปแบบและคู่มือการวดัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 
ประการ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ออกแบบการวิจยัแบบผสานวิธี เก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์กบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นครูจากโรงเรียนใน 3 สังกดั และ
อาจารยม์หาวิทยาลยั รวม 7 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ส าหรับการวิจยัเชิง
ปริมาณกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 750คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็น เพื่อแสดงระดบั
ของความตอ้งการจ าเป็นดา้นต่างๆ โดยใชค้่าดชันี PNImodified และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั (CFA) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ตวับ่งช้ี 18 ตวัของคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ เป็น
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมของประเทศ แต่ควรมีการปรับเพิ่มในบางประการ และควรมี
แนวทางคู่มือการด าเนินการให้กบัครูและนกัเรียนชดัเจนมากข้ึน 2) ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นใฝ่เรียนรู้ ซ่ึงมีความต้องการจ าเป็น
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มากที่สุด (PNImodified=0.292) รองลงมาคือ ด้านอยู่อย่างพอเพียง (PNImodified=0.261) 
และด้านมุ่งมัน่ในการท างาน (PNImodified=0.253) (3) โมเดลการวดัคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ 8 ประการของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ค่าไคส แควร์ =113.44, df=94, p=0.084 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง 
18 ตวัแปรยอ่ย มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.578-0.998  
                  ทิพอนงค ์กุลเกตุ (2559: บทคดัยอ่)ไดท้  าวิจยัการพฒันาสรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนการสอนวชิาชีพ ดา้นธุรกิจคา้ปลีกการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาสมรรถนะ 
2) พฒันาตวับ่งช้ี3) วิเคราะห์องคป์ระกอบ และ 4) ประเมินประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นผูส้อน
สาขาธุรกิจคา้ปลีก จ านวน 157 คน ตอบ แบบสอบถามในรอบท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจ และเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 2 จากผูส้อน จา นวน 456 คนเพื่อวิ เคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพดา้นธุรกิจคา้ปลีก จ าแนกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลกั “สอนเป็น” มี 6 สมรรถนะยอ่ย 17 ตวับ่งช้ีและ 2) สมรรถนะวิชาชีพ 
“เด่นขาย” มี 5 สมรรถนะยอ่ย 13 ตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของสมรรถนะหลกั ดา้นความเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( =4.43, S.D.=0.14) โดย สมรรถนะหลกัและสมรรถนะวิชาชีพทุกดา้น มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก  

สรุป 
 

                จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาคือ 1)  หลกัการ เจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  2)  
สมรรถนะครู 3) สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 4) การพฒันาสมรรถนะ 5) กรอบแนวคิดและการจัด       
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6) แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในประเทศท่ี
เป็นมาตรฐานสากล  7) หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ 8) คุณลกัษณะและศกัยภาพ
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  9) แนวคิดการพฒันาตวับ่งช้ี 10) แนวคิดการประเมินสมรรถนะ และตวับ่งช้ี
สมรรถนะตามกรอบการประเมิน 4 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
                  1. หลกัการเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ของส านกับริหารงาน การมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย (World- class standard school) คือ พฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) ไดแ้ก่ 1) เป็นเลิศวชิาการ (Smart) คือ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
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เทคโนโลยี รอบรู้ภาษา ขอ้มูล และทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์)สามารถแข่งขนัในระดบัชาติ
และนานาชาติ 2) ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา(Communicator)  3) ล ้าหนา้ทางความคิด (Thinker)   
4) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Innovator) 5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)
และการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นการจดัการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติม
ความเป็นสากลโดยการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent   Study : IS ) มี 3 สาระ ประกอบดว้ย  
1) IS 1- การศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ (Research and Knowledge Formation)  2) IS 2-     
การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) และ3) IS 3- การน าองคค์วามรู้ไป
ใชบ้ริการสังคม (Social Service Activity) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ บนัได 5 ขั้นเพื่อการพฒันา
ผูเ้รียน (Five steps for student development) สู่มาตรฐานสากลที่ใช้ตวัย่อว่า QSCCSในการจดั 
การเรียนรู้ 
                 2. การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะครูและสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เพื่อน ามาเป็น
กรอบในการพฒันาสมรรถนะ ประกอบดว้ย  สมรรถนะหลกั (Core Competency) จ านวน 5สมรรถนะ 
ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะการพฒันาวิชาชีพ  2) สมรรถนะจริยธรรม จรรณยาบรรณและค่านิยม   3) สม
รถนะการส่ือสาร   4) สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน และ 5) สมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันา
การศึกษา   สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional competency)  จ  านวน  7สมรรถนะไดแ้ก่  1) การ
ออกแบบหลกัสูตร  2)  การจดักระบวนการเรียนรู้  3 )  การประเมินผูเ้รียน  4 ) การใช้ขอ้มูล
สารสนเทศ และการใชเ้ทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้   6) การท างานเป็นทีม  และ 7) ะสังคมและ วฒันธรรม   และสมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้มีจ านวน 25 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การรู้เร่ืองหลกัสูตร2) การออกแบบการเรียนรู้   
3) การพฒันาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้ และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 4)ความรู้ในเน้ือหา และความรู้
เร่ืองการเรียนการสอน5) การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 6) การรู้รูปแบบการ
เรียนรู้หรือวิธีการเรียนท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียน  7)  การวดัและประเมินผล  8) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 9) การวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา  10)  ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก   11) 
ความตระหนกั ตระหนกัรู้ต่อสภาพแวดลอ้ม 12) ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 13) 
ทกัษะการจดัการตนเอง การะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 14) ทกัษะการบริหารและการจดัการ /
การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ15) การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  16) พฒันาวิชาชีพ 
17) การบริการทางวิชาชีพและชุมชน  18) ทกัษะชีวิต 19) ทกัษะการส่ือสาร  20) ทกัษะทาง
นวตักรรม และการเป็นผู ้ประกอบการ  21) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน (Co-
learning) 22) เทคนิควิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  23) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 24) 
ทกัษะการสะทอ้นและการสร้างนิสัยในการคิด 25) ทกัษะอาชีพ   
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                  การพฒันาสมรรถนะและ การพฒันาตวับ่งช้ีมีกระบวนการในการพฒันา  7  ขั้นตอนคือ 
1) ก าหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  2) ก าหนดรูปแบบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  3)  ออกแบบสมรรถนะ
(ร่าง)โดยการรวบรวมและวิเคราะห์รายการสมรรถนะ และจดัสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลกั 
และ สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional ก าหนดค านิยามสมรรถนะ ก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามหลกัการ K-S-A คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge-K) กลุ่มทกัษะ (Skill-S) 
และกลุ่มคุณลกัษณะและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ  4) รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์   5) การน า
ตวับ่งช้ีท่ีผ่านตามเกณฑ์การพิจารณามารวบรวมและคดัแยกจดัตามสมรรถนะหลกั สมรรถนะ
ประจ าสายงานพฒันา และตามสมรรถนะยอ่ยจดัท าเป็น (ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  6) พิจารณาตรวจสอบสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะโดยการสัมมนาอา้งอิงผู ้เช่ียวชาญ   (Connoisseurship) 7)  การทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
มาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง 
(Confirmatory factor analysis) และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (Second order 
confirmatory factor analysis)  
                   การศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด หลกัการ เอกสาร ต ารา และงานวิจยัเพื่อน ามาก าหนด
เป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปไดด้งัน้ี 
                    กรอบแนวคิดและการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีทั้งหมดมี15 องคป์ระกอบ คือ 1) 
ทกัษะความร่วมมือ (Collaboration) 2) ทกัษะการส่ือสาร (Communication) 3)  ทกัษะการใชเ้ทคโน 
โลยสีารสนเทศ  (ICT literacy)4) ทกัษะทางสังคมและทกัษะทางวฒันธรรม (Social and/or cultural 
skills)  5) ทกัษะการเป็นพลเมือง (Citizenship)  6) ทกัษะการคิดสร้างสรรค(์Creativity) 7) ทกัษะ
การคิดวิจารญาณ (Critical thinking) 8) ทกัษะการสร้างผลผลิต (Develop quality products 
/Productivity)   9) การพฒันาผลผลิตอยา่งมีคุณภาพ (Develop quality products / Productivity) 10)
ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem solving 11) ทกัษะการน าตนเอง (Self-direction) 12) ทกัษะการ
วางแผน(Planning)  13) การยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and adaptability)   14) ทกัษะใน
การเป็นผูน้ าในการเรียนรู้  ทศันคติของผูเ้รียนและแรงจูงใจในการเรียน (Leadership to learn, 
Learner attitude and motivative to learn) และ 15) ทกัษะความรับผดิชอบ (responsibility) 
                  การจดัการเรียนรู้ของประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศีกษาและสังเคราะห์
สรุปไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 กระบวนการการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ 1) วางแผนและออกแบบการ
สอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  2) การโคช้และให้ค  าปรึกษา  3)ใชส่ื้อเรียนการสอนตาม
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เน้ือหา  4) มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามตามตวัช้ีวดัและใช้วิธีการอยา่งหลากหลาย 5) จดั
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 6) อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรู้ 7) ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 8 )ทกัษะการจดัการ  9 )การสร้างแรงจูงใจ/ใชว้ิธี
เชิงบวก 10 )การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและเรียนรู้จากขอ้มูลยอ้นกลบั 11 )ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
12 ) ครูมีความชัดเจนในเน้ือหาท่ีสอน  13)ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 14) การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ(ICT literacy)  และการใชเ้ทคโนโลยใีนการสอน 15) การท างานเป็นทีม  16) 
การบริการสังคมและจิตสาธารณะ 17) ทกัษะการเป็นพลเมือง (Citizenship) 18) ใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้ และกลุ่มท่ี 2กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการ
จดัการเรียนรู้ได ้แก่ 1) การสอนให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ 2) ฝึกทกัษะการคิด/คิดสร้างสรรค์  3 ) 
การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4) การบูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชาอ่ืนๆ 5) การสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน  6) การสอนให้นักเรียนตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน 7) การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง/ฝึกการปฏิบติั 8) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  9) การสอนแบบแกปั้ญหา 10) ฝึกทกัษะ
การคิดวจิารญาณ(Critical thinking)  11) การสอนแบบร่วมมือกนั(Collaboration) 
                  คุณลกัษณะและศกัยภาพผูเ้รียนท่ีเป็นพลโลก มีจ านวน14องคป์ระกอบคือ1) มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 2)มีทกัษะทางสังคม 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  4) มีทักษะการติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล 
สารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ 5) มีทกัษะในการ แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ข้ึนใหม่ 6) มี
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาได ้8) มีทกัษะในดา้นคอมพิวเตอร์และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9) มี
ทกัษะการท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีม10) มีทกัษะการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 11) 
มีความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ 12) มีทกัษะด้านอาชีพและความมีวินยัในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 13) มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์  และ14 )มีความรู้ยุคดิจิทลัไดแ้ก่วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลย ีภาษา ขอ้มูล ทศันภาพ และพหุวฒันธรรม 
                  การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะเพื่อยืนยนัคุณภาพ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ดา้นคือดา้นท่ี1 ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy standard) 
ดา้นท่ี 2 ดา้นความเหมาะสม  (Propriety standard)   ดา้นท่ี 3 ดา้นความเป็นไปได ้ (Feasibility  
standard) และดา้นท่ี 4 ดา้นการเป็นประโยชน์ (Utility standard)   
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
                การวิจัยเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากลใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) เป็น
การวจิยัแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กบัการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้นวทางการออกแบบวิธีวิจยัแบบ 
Exploratory  Sequential Design: (Creswell 2011:69) ซ่ึงแบ่งขั้นตอนการวิจยัเป็น 4 ขั้นตอนโดยมี
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
                 1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
                 2.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
                 3. เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
                  4. เพื่อประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
                  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                  ขั้นตอนท่ี 1การวิจยั (Research: R1) การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา  (Development: D1) การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้าง
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์ 
                  ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน  
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สอบถามความต้องการจ า เป็นของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทั้ ง 6 ภูมิภาคเก่ียวกับสมรรถนะ ตัว
บ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครู และคุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีเป็น
สากล 

การวิจยั (Research: R1) การพฒันา(Development:D1) 

สั ม ภ า ษ ณ์ ผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ เ ก่ี ย ว กั บ
สมรรถนะครู  การจดัการเรียนการสอน
ของค รู  คุ ณลัก ษณะข องค รู แ ล ะ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 
 

ศึกษา สงัเคราะห์แนวคิด เอกสาร 
ต ารา งานวิจยัเก่ียวกบั สมรรถนะและ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
 

สั ง เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล แ ล ะส รุ ป เ ป็ น
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ค รู โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลและคุณลักษณะของ
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 

 

ยกร่างสมรรถนะ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ 
-สมรรถนะหลกั 
-สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมัมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship) เก่ียวกบั
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ไดพ้จิารณาตรวจสอบและ
คดัเลือก ตดัทอน เพิ่มเติมและให้
ขอ้เสนอแนะ 

ร่างสมรรถนะและตวับ่งช้ีท่ีผา่น
การพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 

สมรรถนะและ ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ค รู โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลท่ีมีความสมบูรณ์ 

สรุปและสังเคราะห์สมรรถนะ ตวับ่งช้ี
สมรรถนะและจดักลุ่มสมรรถนะและ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ(K-S-A: ไดแ้ก่กลุ่ม
ความรู้ Knowledge: -กลุ่มทกัษะSkills: 
และกลุ่มคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
Attributes-A) 

 การวิจยั (Research: R2) 

น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจาก
ครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัส านกังา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเขา้
โครงการโรงเรียนมาตรฐาน สากล ทั้ง 6 
ภูมิภาค 

ทดสอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะดว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
ท่ีหน่ึง (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) 
ทดสอบโมเดลโครงสร้างสมรรถนะดว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สอง (Second order Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) 
 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน สากล
ท่ีตรงกบัลกัษณะการปฏิบติังานจริงใน
โรงเรียน 

สร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถาม
ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

การพฒันา (Development:D2) 

ประเมินประสิทธิผลองสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านมาตรฐานการใช้
ประโยชน์ (Utility standard)  มาตรฐานความ
เป็นไปได ้ (Feasibility  standard) มาตรฐาน
ความเหมาะสม (Propriety standard) และดา้น
มาตรฐานความถูกตอ้ง (Accuracy standard) 
จากผูท้รงคุณวุฒิ 

สร้างแบบประเมินสมรรถนะน าไปให ้
ครูประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัว
บ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปรับปรุง 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงกรอบขั้นตอนการด าเนินการวิจยัการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล 
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                 ประชากร 
                 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเขา้โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามภาคภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546)  ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตกจ านวน 381 โรงเรียน 
                 กลุ่มตัวอย่าง     
                 กลุ่มตวัอยา่งคือครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเขา้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก
ภูมิภาคละ 1 โรงเรียน จ านวน  6โรงเรียน ประกอบดว้ย   
                  1. กลุ่มตวัอย่างคือครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 6 ภูมิภาค จ านวน 250 คน 
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages random sampling) เพื่อใช้สอบถามความตอ้งการ
จ าเป็นเก่ียวกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    
                   2. กลุ่มตวัอย่างครูที่ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 6 ภูมิภาค จ านวน 400 คน
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages random sampling) เพื่อใช้วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  
                   3. กลุ่มตวัอยา่งครูปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา สังกดั 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 30 คน ไดม้าโดยวิธีเลือก   
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั   
มธัยมศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัทรงคุณค่า OBEC AWARDS จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน และได้รับรางวลัชนะเลิศเหรียญทองอนัดบั1สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษา   
ขนาดใหญ่ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ในการประเมินตนเอง    
                   4. กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลคือผู ้ทรงคุณวุฒิส าหรับให้การสัมภาษณ์เก่ียวกับสมรรถนครู 
คุณลกัษณะของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล การจดัการเรียนรู้ของครูและ คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
เป็นสากลจ านวน 5 คนได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากบุคคลท่ีด ารง
ต าแหน่งดงัน้ี 1) ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 2) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3) ผูอ้  านวยการส านกังานมธัยมศึกษาท่ีรับผดิชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  4) ผูอ้  านวยการ
สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน  มหาวทิยาลยัมหิดล  5) ผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจงัหวดัราชบุรีจ านวน 1 คน  
                  5. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญส าหรับการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ คดัเลือก ตดัทอน 
เพิ่มเติมให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลไดแ้ก่ 1) นกัวชิาการของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจ านวน 1 คน  2)  ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในจงัหวดัราชบุรีจ านวน1 คน 3)  ผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในจงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน 2 คน 4) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 8 คน  5) 
อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาชีพครูในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 14 คนไดม้าโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  
                   6. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน11 คน เพื่อประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ดา้น
ไดม้าโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
                   ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research: R1) การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
                   ผูว้จิยัไดศึ้กษาและสังเคราะห์และศึกษา  แนวคิด  หลกัการ  เอกสาร  ต าราและ งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและเจตนารมณ์  การจดัการเรียนการสอน และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็น
สากลของส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สมรรถนะ  สมรรถนะครู   สมรรถนะการจดัการเรียนรู้   การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจาก
ประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล   การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้   กรอบแนวคิดทกัษะและการจดั
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คุณลกัษณะของ 
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากล และศึกษาแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก น าผลการศึกษา
และสังเคราะห์มาก าหนดเป็นขอ้ค าถามของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะและตวั
บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็น
สากล เพื่อยกร่างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  

             กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงผูว้จิยัเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) 
โดยมีคุณสมบติัคือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในดา้นพฒันาครูและมาตรฐานครูไดแ้ก่ 1) ประธานคณะ 
กรรมการคุรุสภา 2) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผูอ้  านวยการส านกังาน
มธัยมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  4) ผูอ้  านวยการสถาบนัแห่งชาติ
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เพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลยัมหิดล 5) ผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในจงัหวดัราชบุรี จ  านวน 1 คน   
                วธีิด าเนินการ    
                 การวิจยัในขั้นตอนน้ี ด าเนินการออกเป็น 2 ระยะคือระยะท่ี1เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  
และ ระยะท่ี 2 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 
                  ระยะที่ 1 การวจัิยเชิงคุณภาพ    
                 ในการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู  
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ผูว้จิยัได ้ด าเนินการดงัน้ี   
                  1. การศึกษาและสังเคราะห์หลกัการและเจตนารมณ์ การจดัการเรียนการสอนของ     
โรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลของส านกับริหารงานการมธัยมศึกษา   
ตอนปลาย  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                  2. ศึกษา แนวคิด หลกัการ เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ สมรรถนะ สมรรถนะครู สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจาก
ประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ กรอบแนวคิดทกัษะ และการจดั 
การจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  
                  3. ศึกษาแนวคิดของผูท้รงคุณวฒิุโดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) จาก 
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 คนในประเด็นท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล คุณลกัษณะของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล            
                  4. น าผลการศึกษาและผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์และสรุปเพื่อก าหนดเป็นขอ้ค าถาม
ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลเพื่อยกร่างสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
                   1. แบบสังเคราะห์เอกสารท่ีใชใ้นการสังเคราะห์สมรรถนะ สมรรถนะครู สมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้  กรอบแนวคิดทกัษะและการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21คุณลกัษณะ และศกัยภาพของ 
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 
                   2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัสมรรถนะครู การจดัการเรียนรู้
ของครู คุณลกัษณะของครู และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  
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                การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย            
                 1. การสร้างแบบสังเคราะห์เอกสาร ด าเนินการสร้างดงัน้ี                    
                      1.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการสร้างแบบสังเคราะห์เอกสาร              
                      1.2 สร้างแบบสังเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นของแบบสังเคราะห์เอกสาร คือ       
แหล่งท่ีมาของเอกสาร และงานวจิยั สาระท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีน ามาสังเคราะห์  และผลการสังเคราะห์        
                      1.3 น าแบบสังเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ ขอ้ความและภาษา หลงัจากนั้นผูว้จิยัน าเคร่ืองมือมาปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงใหมี้การปรับแหล่งท่ีมาของเอกสารและงานวิจัย  
โดยใหเ้พิ่มช่ือผูว้จิยั/ผูเ้ขียนในช่องของแหล่งท่ีมาของเอกสารและงานวจิยั          
                      1.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสังเคราะห์และน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของรูปแบบ ขอ้ความ และภาษาอีกคร้ังเพื่อใหไ้ดแ้บบสังเคราะห์เอกสารฉบบัสมบูรณ์                 
                      1.5 น าแบบสังเคราะห์เอกสารฉบบัสมบูรณ์ไปใชใ้นการวเิคราะห์เอกสาร        
                 2. การสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัสมรรถนะครูการจดั      
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลกัษณะของครู และคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีเป็นสากล   
ด าเนินการสร้าง ดงัน้ี   
                       2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์                         
                       2.2 ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบั
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู คุณลกัษณะของครู และคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีเป็นสากล    
                       2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมตรงตามเน้ือหา และประเด็นของการสัมภาษณ์  
                       2.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ   
ความถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ขจากขอ้ความวา่ท่านคิดว่าในสภาพการณ์ปัจจุบนัในการจัด  
การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลควรมีสมรรถนะประกอบดว้ยอะไรบ้าง และตวับ่งช้ี 
ใดท่ีสะทอ้นสมรรถนะดงักล่าวจึงจะเหมาะสมในการน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปรับขอ้ความเป็นท่านคิดว่าในสภาพการณ์
ปัจจุบนัครูท่ี ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลควรมีสมรรถนะใดบา้งส าหรับในการจดั 
การเรียนรู้ให้ เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล หรือสูงกว ่ามาตรฐานสากล และตวับ่งช้ีใดท่ี
สะทอ้นสมรรถนะดงักล่าว และมีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
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                   2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา        
วิทยานิพนธ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเพื่อพิจารณาขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ให้       
ครอบคลุมเน้ือหา ขอ้ความตรงตามโครงสร้าง และภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีให ้
สัมภาษณ์                              
                    2.6 น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 คน     
               การเกบ็รวบรวมข้อมูล    
               ในขั้นตอนน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี    
                1.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษาและสังเคราะห์ 
ของแนวคิด หลกัการ ต ารา เอกสารท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัและมาจากแหล่งต่างกันตามประเด็นคือ 1) 
สมรรถนะครู  2) สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 3) แนวคิดและหลกัการในการจดัการเรียนการสอนท่ี   
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  4) การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  6) กรอบแนวคิด
ทกัษะในศตวรรษท่ี  21 7) การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจากประเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล 8)   
คุณลกัษณะและศกัยภาพผูเ้รียนท่ีเป็นสากล และ 9) การวดัและประเมินผลการเรียน            
                  2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้รง      
คุณวฒิุในประเด็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล คุณลกัษณะของครู และ 
คุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีเป็นสากล ด าเนินการเก็บขอ้มูลดงัน้ี       
                     2.1 ผูว้ิจยัติดต่อผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และ ประสานงาน  
กบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อความสะดวกในการติดต่อผูท้รงคุณวุฒิ   
                     2.2 ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์นัดหมายวนั และเวลาในการสัมภาษณ์พร้อมส่งแบบ        
สัมภาษณ์ให้ผูท้รงคุณวุฒิได้พิจารณาก่อนท าการสัมภาษณ์โดยส่งแบบสัมภาษณ์เป็นจดหมาย   
อิเลคทรอนิกส์ (e-mail) ก่อน1สัปดาห์    
                     2.3 ผูว้ิจยัพบผูท้รงคุณวุฒิตามวนัและเวลาที่นัดหมายและด าเนินการสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นในแบบสัมภาษณ์โดยก่อนท าการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและขอ   
อนุญาตเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการบนัทึกเสียงการสนทนา และบนัทึกภาพ         
                     2.4 เม่ือส้ินสุดการสัมภาษณ์ผูว้จิยัสรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิอีกคร้ังเพื่อยืนยนั
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  
                  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
                 1. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้จาก    
เอกสารต่างๆมาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปเน้ือหาตามประเด็นของเอกสาร      



143 

 
 

                 2. การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยน า   
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีได้จดบนัทึกไวแ้ละบนัทึกไวใ้นแถบบนัทึกเสียงมาถอดความมาแยก      
ประเภท จดัหมวดหมู่ และสรุปเน้ือหาสาระส าคญัตามประเด็นท่ีไดส้ัมภาษณ์    
                  ระยะที ่2 การวจัิยเชิงปริมาณ    
                  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย     
                  ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเขา้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  
Standard School) สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย 
ก าหนดโรงเรียนตามภาคภูมิศาสตร์ 6 ภูมิภาค (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546)  ภูมิภาคละ 1 โรงเรียน    
ได้แก่ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก   
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโรยามาเน่ (1967)โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนไวท่ี้ .05 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คนโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages random sampling) ดัง น้ี    
                   ขั้นท่ี1สุ่มจงัหวดัในแต่ละภูมิภาคโดยใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แบบ 
ไม่ใส่คืน (without replacement)โดยวิธีจบัสลากไดจ้งัหวดัภูมิภาคละ1จงัหวดั รายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2  แสดงรายช่ือจงัหวดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิภาค 
ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั 
รวม

จงัหวดั 
จงัหวดั 

1 ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่  
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู อุตรดิตถ ์ 

9 พะเยา 
 

2 ตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 
 

กาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา   บึง
กาฬ  บุรีรัมย ์   ยโสธร มหาสารคาม   มุกดาหาร   
หนองบวัล าภู ร้อยเอด็ สกลนคร สุรินทร์ เลย อ านาจเจริญ  
ศรีสะเกษ  หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 

20 มหาสารคาม 

3 ภาคกลาง ก าแพงเพชร  ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค ์
นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร  พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สิงห์ บุ รี  สุโขทัย อ่ างทองสุพรรณบุ รี  อุทัยธานี 
กรุงเทพมหานคร  สมุทรสงคราม 

22 พิจิตร 
 

 
 



144 

 
 

ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือจงัหวดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิภาค (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั 
รวม

จงัหวดั 
จงัหวดั 

4 ภาคตะวนัออก จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี 
ระยอง สระแกว้  

7 ระยอง 
 

5 ภาคตะวนัตก กาญจนบุรี  ตาก ประจวบคีรีขนัธ ์ 
เพชรบุรี ราชบุรี  

5 ราชบุรี 
 

6 ภาคใต ้ กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช  
นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล 
สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา  

14 ชุมพร 
 

6 ภูมิภาค 77  โรงเรียน 6 โรงเรียน  

         
                ขั้นท่ี 2 สุ่มโรงเรียนในแต่ละจงัหวดัโดยใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
แบบไม่ใส่คืน (without replacement) ไดโ้รงเรียนภูมิภาคละ1โรงเรียน จากนั้นสุ่มครูผูส้อนในแต่ละ 
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน  และครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยใชว้ธิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่คืน  รายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงรายช่ือจงัหวดัและโรงเรียนท่ีไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั รายช่ือโรงเรียน 
โรงเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวนครู
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
ครูกลุ่ม
ตวัอยา่ง
(คน) 

1 ภาคเหนือ พะเยา พะเยาพิทยาคม  เชียงค า
วทิยาคม จุนวทิยาคม  
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
ศรีนครินทร์ พะเยา   
เชียงม่วนวทิยาคม 

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 

51 18 

2 ตะวนั 
ออก 
เฉียงเหนือ 

มหา 
สารคาม 

ผดุงนารี วาปีปทุม    
สารคามพิทยาคม 
โกสุมวทิยาสรรค ์

สารคาม 
พิทยาคม 

 

181 66 
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ตารางท่ี  3  แสดงรายช่ือจงัหวดัและโรงเรียนท่ีไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั รายช่ือโรงเรียน 
โรงเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวนครู
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนครู
กลุ่มตวัอยา่ง

(คน) 
3 ภาค

ตะวนัออก 
ระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็

พระศรีนครินทร์ ระยอง 
ระยองวทิยาคม 

ระยอง
วทิยาคม
ปากน ้ า 

60 22 

4 ภาคกลาง พิจิตร พิจิตรพิทยาคม  
สามง่ามชนูปถมัภ ์
บางมูลนากภูมิวทิยาคม 
ตะพานหินราษฎร์ปรีชา
วทิยาคม 

พิจิตร 
พิทยาคม 

 

137 50 

5 ภาค
ตะวนัตก 

ราชบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
รัตนราษฎร์บ ารุง 
โพธาวฒันาเสนีย ์ 
ราชโบริกานุเคราะห์ 

ราชโบริกา 
นุเคราะห์ 

130 56 

6 ภาคใต ้ ชุมพร ศรียาภยั สวนศรีวทิยา 
สะอาดเผดิมวทิยา 

ศรียาภยั 99 38 

6  ภูมิภาค 
6 

จงัหวดั  
31    โรงเรียน 

  6 โรงเรียน  
658 คน 250 คน 

               
               วธีิด าเนินการ  
                 1. สร้างแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ  
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลโดยการน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและสังเคราะห์ในการวิจยัในระยะท่ี1การวิจยัเชิงคุณภาพมาก าหนดเป็นขอ้
ค าถามในการสร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด     
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                 2. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และค านวณ 
หาค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability) น าไปสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล   
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                 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
                 แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีต่อสมรรถนะและ 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 
                  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
                  การสร้างแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  ด าเนินการสร้างดงัน้ี 
                  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลกัการเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 
                  2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของแบบสอบถาม 
                  3. น าขอ้มูลท่ีเป็นขอ้สรุปจากการสังเคราะห์เอกสาร ข้อมูลสรุปจากการสัมภาษณ์และ  
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบและเป็นขอ้มูลในการสร้างขอ้ค าถามในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล      
                  4. สร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีต่อ
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล
โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scales) แบ่งออก 
เป็น 3 ตอน 
                      ตอนท่ี 1คือสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุวฒิุ  การศึกษา
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการท างาน  
                      ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีต่อ
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล      
                      ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลและก าหนดคะแนนและก าหนดเกณฑ์ของแบบสอบถามโดยได้
ก าหนดคะแนนดงัน้ี 
                                 คะแนน    5  หมายถึง    ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
                                 คะแนน    4   หมายถึง    ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมาก                                                        
                                 คะแนน    3   หมายถึง    ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
                                 คะแนน    2   หมายถึง    ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ย  
                                 คะแนน    1   หมายถึง    ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
                 5. น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสม และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มขอ้ความในสมรรถนะ
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ดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมในสมรรถนะย่อยมีจริยธรรมโดยให้เพิ่มเติมค าว่าวิชาชีพ
ปรับเป็นดา้นจริยธรรมวชิาชีพเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
                 6. น าแบบสอบถามฉบบัปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พร้อมรายละเอียดเก่ียวกับหัวข้องานวิจัย วตัถุประสงค์ของงานวิจยั และรายละเอียดเก่ียวกับ
วิธีด าเนินการวิจยัโดยย่อ และจ านวนของขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ดา้นการนิเทศการสอน  ดา้นการพฒันาครู ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรและการวิจยั  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัดว้ยการหาดชันีความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity Index: CVI) ซ่ึงค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.89 และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.33โดยมีค่าเฉล่ียรายข้ออยู่ระหว่าง 4.80-5.00 ซ่ึงมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกนัของขอ้ค าถามกบัจุดประสงคท่ี์วดัและพิจารณาเกณฑใ์นการแปลความหมาย
ของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)   
                           ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด   
                            ค่าเฉล่ีย   3.50-4.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก    
               ค่าเฉล่ีย   2.50-3.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง    
               ค่าเฉล่ีย   1.50-2.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย   
                            ค่าเฉล่ีย   1.00-1.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด    
                  ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คนใช ้ 
เกณฑ์ตามท่ีมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555) ก าหนดไวว้่าตอ้งมีค่าเฉล่ีย (  )  มากกวา่ 3.50 ข้ึนไป และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)ไม่เกิน 1.00 ถือวา่เคร่ืองมือนั้นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย  
                   7.  การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) เป็นการหาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบัโดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัน าขอ้รายการในแต่ละ
สมรรถนะท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แกไ้ขและมาจดัท าเป็นแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นน าไปทดลองใช ้(try out) กบัครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีไม่ไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัแต่มีสภาพและลกัษณะเดียวกนั
กบักลุ่มตวัอยา่งคือโรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ 
ความชดัเจนของขอ้ความและภาษา   และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficients) ดว้ยวิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคซ่ึงก าหนดเกณฑ์วา่ตอ้งมี
ค่า.60 ข้ึนไป (สุวิมล ติรกานนัท,์2553)โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตอนท่ี1ความตอ้งการ
จ าเป็นต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเท่ากบั
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0.9975 และ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ความตอ้งการจ าเป็นต่อคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากลมีค่าเท่ากบั0.9964 
                  8. น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง  
                  9.  น าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
                  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็น
สากล  โดยด าเนินการดงัน้ี 
                 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการขอทดลองเคร่ืองมือ  และ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ขอทดลองเคร่ืองมือและกลุ่มตวัอยา่งทุกโรงเรียน   
                   2. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 30 ฉบบัโดยผูว้จิยั ด าเนิน 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง   
                  3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คนโดยประสานงานกับ  
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจ านวน3โรงเรียน   
และจดัส่งทางไปรษณีย์จ  านวน 3 โรงเรียนพร้อมแนบซองติดแสตมป์ส าหรับส่งคืนผูว้ิจยัโดย    
ก าหนดระยะเวลาเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน  
                    การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ      
                   รวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
ลงรหสั และน าไปประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าสถิติ ดงัน้ี    
                   1.การวิเคราะห์สภาพข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการ
วเิคราะห์เพื่อใหท้ราบภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
ปฏิบติั การสอน และประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ความความถ่ีและค่า
ร้อยละ 
                   2 . การวิ เคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และคุณลกัษณะของผูเ้รียน

ท่ีเป็นสากลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และพิจารณาจาก
เกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196 )  ดงัน้ี 
                         ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                         ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมาก                                                        
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            ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
            ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

                         ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

      ผลการพิจารณาใชเ้กณฑ์ตามท่ีมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555) ก าหนดไวว้า่ตอ้งมีค่าเฉล่ีย (X  )    
มากกวา่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือวา่เคร่ืองมือนั้นสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย รายละเอียดการด าเนินการวจิยัในขั้นตอนท่ี1(R1) สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4   สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 (R1) : การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ี 
                   สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล        

วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ การเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ การวเิคราะห์ ผลทีไ่ด้ 
เพื่อศึกษาและ
สงัเคราะห์
สมรรถนะและตวั
บ่งช้ีสมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

ศึกษา  สงัเคราะห์
แนวคิด หลกัการ 
เอกสา ต ารา และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมรรถนะครู                   
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ 
หลกัการในการ
จดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั การ
จดัการเรียน การ
สอนของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กรอบแนวคิด การ
จดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  การ
จดัการเรียนรู้ท่ีมี 
ประสิทธิภาพจาก
ประเทศท่ีเป็น
มาตรฐานสากล 

ศึกษา แนวคิด 
หลกัการ
เอกสาร ต ารา
และ งานวจิยั 

แบบ
วเิคราะห์
เอกสาร 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 
สมรรถนะและ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล
และคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนท่ีเป็น
สากลและ
คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีเป็น
สากล 
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ตารางท่ี 4  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 (R1): การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ี 
                  สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)      

วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ การเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ การวเิคราะห์ ผลทีไ่ด้ 

 การวดัและ
ประเมินผล 
และคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนท่ีเป็นสากล 
สมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

สมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ
เก่ียวกบั 
สมรรถนะ 
การจดัการ
เรียนรู้
คุณลกัษณะ
ของ 
ครูและ
คุณลกัษณะ
ของผูเ้รียน
สากล 

แบบสมัภาษณ์ 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

วเิคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ 
คุณลกัษณะของ
ครูและ
คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีเป็น
สากล 

สอบถามความ
ตอ้งการจ าเป็นของ
ครูผูส้อน 

ประสานการ
จดัเก็บขอ้มูล
และจดัส่ง
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม
ความตอ้งการ
จ าเป็นของครู
โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล 

วเิคราะห์
ค่าเฉล่ีย 

( X  ) 
 และค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

สมรรถนะและ 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียน
มาตรฐาน  
สากล 

  
ขั้นตอนที ่2 (D1): การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากล       
               ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการน าผลจากขั้นตอนท่ี1มาเป็นขอ้มูลในการพฒันาสมรรถนะ 
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และจดัท าเป็น(ร่าง)สมรรถนะและตวับ่งช้ี สมรรถนะการจดั
จดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  และพิจารณาตรวจสอบโดยการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ตดัทอน เพิ่มเติมให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อ(ร่าง)สมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะ จากนั้นน าผลจากการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอ แนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ และให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อพิจารณาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลใหเ้ป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
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                      กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
                    กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลคือผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 14 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล    
การบริหารการจดัการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประสบการณ์ในการสอนวชิาชีพครู  และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
                    กลุ่มท่ี 1  ผูบ้ริหารหรือนกัวิชาการของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ านวน 1 คนโดยมีคุณสมบัติคือเป็นผูท่ี้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและจบ
การศึกษาขั้นต ่ าในระดับปริญญาโทหรือมีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลอยา่งนอ้ย 3 ปี 
                    กลุ่มท่ี 2  ศึกษานิเทศก์ในจังหวดัราชบุรีจ านวน 1 คน โดยมีคุณสมบติัคือเป็นผูท่ี้
รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าในระดบัปริญญาโทหรือมี
ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอยา่งนอ้ย 3 ปี 
                    กลุ่มท่ี 3  ผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลจ านวน 2 คนโดยมีคุณสมบติัคือส าเร็จ
การศึกษาขั้นต ่าในระดบัปริญญาโทหรือมีประสบการณ์ในการบริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล
อยา่งนอ้ย 3 ปี 
                    กลุ่มท่ี 4  อาจารย์ผูส้อนสาขาวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 คน โดยมี
คุณสมบติัคือจบการศึกษาขั้นต ่าในระดบัปริญญาโทและมีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  
                          กลุ่มท่ี 5 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลจ านวน
8คนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ1 คนคือ  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  2) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   4 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง  
ประเทศ  5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข 
ศึกษาและพลศึกษา 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ีและมีคุณสมบติัคือส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าปริญญาโทหรือเป็นครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบติัการสอน 5 ปี ข้ึนไปหรือเป็นผูท่ี้มีต าแหน่งในระดบัครูช านาญการพิเศษ  
                   วธีิด าเนินการ   

                   การวจัิยเชิงคุณภาพ  

      1.การสร้างและพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัน าผลจากขั้นตอนท่ี1มายก   
(ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ ซ่ึงการสร้างรูปแบบสมรรถนะผูว้ิจยัไดศึ้กษาและสังเคราะห์ 
แนวคิดของMansfield (1996) Shermon (2004) Spencer& Spencer (1993) กุลยา ตนัติผลาชีวะ  
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(2537) สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ (2548) และเท้ือน  ทองแกว้ (2556) และการ พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะ  
ผูว้ิจยัได ้ศึกษาและสังเคราะห์หลกัการแนวคิดของ Johnstone (1981) นงลกัษณ์  วิรัชชยั (2542)  
สุวมิล  ติรกานนัท ์(2545) และรัตนะ บวัสนธ์  (2555) โดยมีขั้นตอนการพฒันา ดงัน้ี 
                ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั  
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงในการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได ้
ก าหนดวตัถุประสงคคื์อ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เทียบเคียง 
กบักบัมาตรฐานสากล    
                 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดรูปแบบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้โดยการศึกษาเจตนารมณ์ของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ขอ้มูล 
และก าหนดองคป์ระกอบของสมรรถนะ(Component of competency) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ประเภท
ของสมรรถนะ (Competency Categories) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สมรรถนะหลกั (Core Competency)  
และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 2) ช่ือสมรรถนะและค านิยาม (Competency 
names & definitions) 3) สมรรถนะยอ่ยของแต่ละสมรรถนะ (Sub Competency) 4) ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
(Competency Indicators) 5) กลุ่มของสมรรถนะ (Cluster of Competencies) ประกอบดว้ย กลุ่ม
ความรู้ (Knowledge) กลุ่มทกัษะ (Skills) และกลุ่มทศันคติ (Attitudes) 6 ) เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ (Competency Assessment Criteria) 
                    ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบสมรรถนะ(ร่าง)โดยการรวบรวมและวเิคราะห์รายการ สมรรถนะ 
(competency lists) และจดัสมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะหลกั (Core Competency)  และ สมรรถนะ
ประจ าสายงาน (Functional Competency) ก าหนดค านิยามสมรรถนะ (competency  definitions) 
ก าหนดกลุ่มของสมรรถนะซ่ึงแบ่งออกเป็น3 กลุ่มตามหลกัการK-S-A คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge-
K) กลุ่มทกัษะ (Skill-S) กลุ่มคุณลกัษณะ และเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะ    
                   ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นการน าผลจากการศึกษาในขั้นตอนท่ี1 มา
วเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะ และพิจารณาตามเกณฑต์ามท่ีมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555)  ก าหนดไวว้า่ตอ้ง

มีค่าเฉล่ีย ( X  ) มากกว่า3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00  มาคดัแยกตวับ่งช้ี
เป็นกลุ่มสมรรถนะซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามหลกัการ K-S-A คือ กลุ่มความรู้(Knowledge- K) 
กลุ่มทกัษะ (Skill-S) และกลุ่มคุณลกัษณะส่วนบุคคล(Attribute-A)    
                     ขั้นตอนท่ี 4 พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้โดยการน าตวับ่งช้ีท่ีผ่านตาม
เกณฑ์การพิจารณามารวบรวมและคดัแยกจดัตามสมรรถนะหลกั สมรรถนะประจ าสายงานพฒันา 
และตามสมรรถนะยอ่ยจดัท าเป็น (ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล                       
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                ขั้นตอนท่ี 5 พิจารณาตรวจสอบสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะโดยการสัมมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)ในวนัท่ี11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้  มหาวิทยาลยัราชภฎั
หมู่บ้านจอมบึง อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรีเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 14คนได้พิจารณา 
ตรวจสอบ คดัเลือก ตดัทอน เพิ่มเติมและให้ขอ้เสนอแนะ (ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้จัดสัมมนาอ้างอิงผู ้เ ช่ียวชาญ  
(Connoisseurship) และจากการพิจารณา ตรวจสอบและขอ้เสนอแนะผูว้ิจยัน า (ร่าง) สมรรถนะและ 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบอีกรอบเพื่อลง 
ฉนัทามติเพื่อเป็นสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   

     1. แบบวเิคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้   
      2. เอกสารประกอบการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)    
                 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
                 1.แบบวิเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็น แบบ
บนัทึกผลของขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะประจ าสายงาน 
(Functional Competency) สมรรถนะยอ่ยของแต่ละสมรรถนะ (Element of Competency) คดัแยก 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ และจดักลุ่มสมรรถนะตามหลกัการ K-S-A คือกลุ่มความรู้ (Knowledge-K) กลุ่ม  
ทกัษะ (Skill-S) และกลุ่มคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attribute-A) มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ีท่ีไดจ้ากการ     
คดัแยกตวับ่งช้ี        
                       1.1  ศึกษาแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร     
                       1.2  สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นของแบบวิเคราะห์ คือ ช่ือ
สมรรถนะหลกั ช่ือสมรรถนะประจ าสายงาน ช่ือสมรรถนะย่อย และตวับ่งช้ีสมรรถนะ วิเคราะห์

หาค่าเฉล่ีย ( X  ) โดยก าหนดผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียมากกว่า3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานไม่เกิน1.00 และประเด็นการจดักลุ่มตามหลกัการK-S-A คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge-K) 
กลุ่มทกัษะ (Skill-S) และกลุ่มคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attribute-A)      
                        1.3 น าแบบสังเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ ขอ้ความ และภาษา   
                        1.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสังเคราะห์เป็นแบบสังเคราะห์เอกสารฉบบัสมบูรณ์ และน า    
ไปใชใ้นการวเิคราะห์เอกสาร  
                 2.  เอกสารประกอบการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) มีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี  
                     2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด เอกสารและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
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                        2.2 ยกร่างประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)   
                        2.3 จัดท า เอกสารประกอบการสัมมนาอ้างอิงผู ้เ ช่ียวชาญ (Connoisseurship)   
ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) องคป์ระกอบของ 
เอกสารประกอบการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) (ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ี 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และประเด็นสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ   
                        2.4 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม และความ
ชดัเจนของเอกสารประกอบการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) และอาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ได้ให้ขอ้เสนอแนะโดยให้เพิ่มเติมวิธีด าเนินการวิจยัอย่างย่อๆเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญได ้
ทราบถึงกรอบการด าเนินการวิจยัเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาและการตดัสินใจเก่ียวกบั  
สมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    
                        2.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาอา้งอิง      
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์      
                    การเกบ็รวบรวมข้อมูล      
                     1. ผูว้จิยัติดต่อผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเองเพื่อประสานเร่ืองวนั เวลา และสถานท่ีในการจดั    
สัมมนาอา้งอา้งผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)    
                    2. ผูว้ิจยัขอหนงัสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญในการเขา้ร่วมสัมมนาอา้งอิง   
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูเ้ช่ียวชาญทุกคน และ
จดัส่งเอกสารประกอบการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)โดยจดัส่งทางจดหมาย  
ลงทะเบียนไปรษณีย ์ ทางอีเมลบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และผูว้จิยัเดินทางไปดว้ยตนเอง         
                    3. การสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ใชเ้วลา 1 วนั    
                    4. รวบรวมขอ้มูลโดยใชผ้ลการพิจารณาและการลงฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญดา้นความ
ถูกต้อง  ความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะว่ามีความสัมพนัธ์และมีความ
สอดคลอ้งกนัและมีความเป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือสูงกวา่มาตรฐานสากล 
                                การวเิคราะห์ข้อมูล 
                    วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) โดยใชผ้ลการพิจารณาและการ
ลงฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญดา้นความถูกตอ้ง  ความชดัเจน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์  รายละเอียดการด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2 (D1) สามารถสรุปไดด้งัตาราง
ท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
                   การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   

วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ การเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ การวเิคราะห์ ผลทีไ่ด้ 
เพื่อพฒันา
สมรรถนะและ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
การจดัการเรียน 
รู้ของครู
โรงเรียน 
มาตรฐานสากล
เพื่อพฒันา
สมรรถนะและ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
การจดัการเรียน 
รู้ของครู
โรงเรียน 
มาตรฐานสากล 

ยกร่าง
สมรรถนะ และ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
การจดัการ 
เรียนรู้ของครู
โรงเรียน
มาตรฐานสากล   
 -สมัมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 

ผลจาการ
สมัมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
-เอกสาร
สมัมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ 
แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
-เอกสาร
สมัมนาอา้งอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

วเิคราะห์เน้ือหา 
(Content 
Analysis)โดย
ใชผ้ลการ
พิจารณาและ
การลงฉนัทา
มติของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

สมรรถนะ และ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
การจดัการ 
เรียนรู้ของครู  
โรงเรียน 
มาตรฐานสากล   
สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 
ช่ือสมรรถนะ 
และค านิยาม  
-สมรรถนะยอ่ย  
-ตวับ่งช้ี K-S-A 
และเกณฑก์าร
ประเมิน    

 
ขั้นตอนที ่3 (R2): การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งช้ี สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 
                 การศึกษาในขั้นตอนน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยด าเนินการ 
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
                  กลุ่มตวัอย่าง คือครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีเขา้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   สังกดั  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6  ภูมิภาคภาคละ 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวนัตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก  และภาคตะวนัตก การก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้นวคิดของ Comrey & Lee (1992) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดบั คือ จ านวน 
50 คนถือวา่แยม่าก (very poor) จ านวน 100 คนถือวา่ไม่ดี (poor)จ านวน 200 คนถือวา่พอใชไ้ด ้
(fair) จ านวน 300 คนถือวา่ ดี (good) และจ านวน 500 คนถือวา่ดีมาก (excellent) ซ่ึงในการวิจยัใน
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ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  วิธีการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คนดงักล่าว ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi –stage random sampling) ดงัน้ี 
                   ขั้นท่ี 1 สุ่มจงัหวดัในแต่ละภูมิภาค โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
แบบไม่ใส่คืน (without  replacement) โดยวธีิจบัสลากไดจ้งัหวดัภูมิภาคละ 1 จงัหวดัดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี  6  แสดงรายช่ือจงัหวดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิภาค 

ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั 
รวม

จงัหวดั 
จงัหวดั 

1 ภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่  
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู อุตรดิตถ ์ 

9 เชียงใหม่ 

2 ตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 
 

กาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น  ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา   
บึงกาฬ  บุรีรัมย ์   ยโสธร มหาสารคาม   มุกดาหาร   
หนองบัวล า ภู  ร้อยเอ็ ด สกลนครสุ รินทร์  เลย 
อ านาจเจริญศรีสะเกษ  หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 

20 เลย 

3 ภาคกลาง ก าแพง เพชร  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม 
น ค ร ส ว ร ร ค์  น น ท บุ รี  ป ทุ ม ธ า นี   พิ จิ ต ร  
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลพบุรี เพชรบูรณ์  
สระบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทยั 
อ่างทองสุพรรณบุรี อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร  
สมุทรสงคราม 

22 ปทุมธานี 

4 ภาคตะวนัออก จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี 
ระยอง สระแกว้  

7 จนัทบุรี 

5 ภาคตะวนัตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบุรี เพชรบุรี  5 เพชรบุรี 
6 ภาคใต ้ กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช  

นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล 
สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา 

14 กระบ่ี 

6 ภูมิภาค 77   โรงเรียน 6โรงเรียน 

 
                   ขั้นท่ี 2 สุ่มโรงเรียนในแต่ละจงัหวดั โดยใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
แบบไม่ใส่คืน (without replacement) ไดโ้รงเรียนภูมิภาคละ 1 โรงเรียน จากนั้นสุ่มครูผูส้อนในแต่
ละโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน และครอบคลุมทั้ง8กลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยใชว้ธิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แบบไม่ใส่คืน ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  แสดงรายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิภาค 

ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั รายช่ือโรงเรียน 

โรงเรียน 
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนครู 
กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
(คน) 

1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ วฒัโนทยัพายพั  สนัก าแพง   
นวมินทราชูทิศ  ฝางชนูปถมัภ ์ 
สนัป่าตองวทิยาคม  จอมทอง   
ฮอดพิทยาคม    

จอมทอง 
 

111 
 

52 

2 ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เลย จุฬาภรณราชวทิยาลยั เลย 
เลยพิทยาคม  ศรีสงครามวทิยา 
 ภูเรือวทิยา  จุฬาภรณราชวทิยาลยั 
เลย เลยพิทยาคม 
 

เลย 
พิทยาคม 
 

208 98 

3 ภาคกลาง ปทุมธานี คณะราษฎร์บ ารุง 
จุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั  
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  
ปทุมวไิล 
สวนกหุลาบวทิยาลยั  
รังสิต ธญับุรี 
มธัยมสงัคีตวทิยา 
กรุงเทพมหานคร 
สายปัญญารังสิต 
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
ปทุมธานี 

เตรียม
อุดมศึกษา
พฒันาการ 
ปทุมธานี 

68 32 

4. ภาคใต ้ กระบ่ี 
กาญจนาภิเษกวทิยาลยั กระบ่ี  
อ ามาตยพ์านิชนุกลู 

อ ามาตย์
พานิช 
นุกลู 

129 60 

 
5 ภาค

ตะวนัออก 
จนัทบุรี 

ท่าใหม่"พลูสวสัด์ิราษฎร์นุกูล" 
เบญจมราชูทิศจนัทบุรี 
ศรียานุสรณ์ 
ขลุงรัชดาภิเษก 

เบญจมรา
ชูทิศ
จนัทบุรี 

 
202 

 
95 
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ตารางท่ี 7 แสดงรายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิภาค (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

ภูมิภาค จงัหวดั รายช่ือโรงเรียน 
โรงเรียน
กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

จ านวนครู
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนครู 
กลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) 
6 

ภาค
ตะวนัตก ราชบุรี 

เพชรบุรี 

เบญจมเทพอุทิศ 
พรหมานุสรณ์ 
 จุฬาภรณราชวทิยาลยั 
เพชรบุรี 

พรหมา
นุสรณ์ 

 
135 

 
63 

6 ภูมิภาค 6 จงัหวดั 29โรงเรียน 6โรงเรียน 853 400 
 

                  วธีิด าเนินการ  
                  การวจัิยเชิงปริมาณ 
                 ผูว้ิจ ัยน าสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีได้จากการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและได้ฉันทามติของ
ผู ้เ ช่ียวชาญให้ เ ป็นสมรรถนะและตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะการจัดการเ รียน รู้ของครูโรง เ รียน  
มาตรฐานสากล มาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีต่อ  
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง  
ประจกัษ ์ 
                 1. น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและมาปรับปรุงแก้ไขตาม      
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม   
                 2. น าแบบสอบถามไปสอบถามครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียน    
มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
                 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และน า 
แบบสอบถามมาวิเคราะห์และคดัเลือกตวับ่งช้ีโดยใช้เกณฑ์พิจารณาคือตวับ่งช้ีตอ้งมีค่าเฉล่ีย 3.50 
ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามท าให้ได้
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสมและน าไป เขียนโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลเชิงโครงสร้างท่ีสร้างและพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

                 4. วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง (Confirmatory factor analysis) โดยการ
ทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ และก าหนด
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น ้ าหนักแปรย่อยท่ีใช้ในการสร้างตวับ่งช้ี และท าการ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลโครงสร้างท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
                 5. วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง (Second order confirmatory factor analysis) 
โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะและ
รวมตวับ่งช้ี และท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างที่ผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

    เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
                  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
                  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ด าเนินการสร้างดงัน้ี 
                   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ งานวจิยัเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม  
                   2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของแบบสอบถาม 
                   3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 
ระดบั (Likert Five Rating Scales) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
                       ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 
เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบ ัติการสอน และประสบการณ์
ในการปฏิบติัการสอน  
            ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 
ระดบั (Likert Five Rating Scales) ซ่ึงก าหนดคะแนนและก าหนดเกณฑ์ของแบบสอบถามโดยได้
ก าหนดคะแนนดงัน้ี 
                               คะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
                               คะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  
                               คะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  
                               คะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย  
                               คะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด    
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                5. น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ    
ถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความชดัเจนของขอ้ความ และภาษาและน าแบบสอบถามมาปรับแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   
                 6. น าแบบสอบถามฉบบัปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พร้อมรายละเอียดเก่ียวกบัหวัขอ้งานวจิยั วตัถุประสงคข์องงานวจิยัเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  ดา้นการนิเทศการสอน  ดา้นการพฒันาครู ดา้นการพฒันา  
หลกัสูตรและการวิจยั  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัดว้ยการหาดชันีความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity Index: CVI) ซ่ึงค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่าเท่ากบั4.98 และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.04โดยมีค่าเฉล่ียรายข้ออยู่ระหว่าง 4.00-5.00  และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.45-0.00 ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคล้องกันของข้อค าถามกับ
จุดประสงคท่ี์วดัและพิจารณาเกณฑใ์น การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ
, 2555: 196)  
                           ค่าเฉล่ีย   4.50-5.00   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด   
                            ค่าเฉล่ีย   3.50-4.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก   
               ค่าเฉล่ีย   2.50-3.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง   
               ค่าเฉล่ีย   1.50-2.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย  
                            ค่าเฉล่ีย   1.00-1.49   หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด      
                 7. น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช ้(try out) กบัครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
ไม่ไดรั้บการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัแต่มีสภาพและลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง คือ
โรงเรียนสายธรรมจนัทร์  จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ  ความชดัเจน  
ของข้อความและภาษา   และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยการหาความเช่ือมั่นของ  
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficients) 
ดว้ยวิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคโดยค่าความเช่ือมัน่ของ แบบสอบถาม
ทั้งฉบบัมีค่า เท่ากบั0.993  
                   8. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขโดยมีการแกไ้ขขอ้ความท่ีมีปัญหาเร่ืองของค าท่ีมี      
การฉีกค าท าใหค้วามหมายของขอ้ค าถามไม่ชดัเจนก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง      
                  9. น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับครูผู ้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด   
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจริงทั้ง 6 ภูมิภาคไดแ้ก่ ภาคเหนือ   
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก ภูมิภาคละ1โรงเรียน  
รวมจ านวน 6โรงเรียนจ านวน 400 คน   
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                 การเกบ็รวบรวมข้อมูล      
   1. ผูว้ิจยัขอหนังสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการขอทดลองเคร่ืองมือ     

และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีเป็น   
กลุ่มขอ   ทดลองเคร่ืองมือและกลุ่มตวัอยา่งทุกโรงเรียน     
                 2. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูท่ีเป็นกลุ่มทดลองเคร่ืองมือจ านวน 30 ฉบบัโดยผูว้ิจยั     
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองก าหนดเวลา 1 สัปดาห์      
                  3. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน400คนโดยประสานงานกบัโรงเรียน 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจ านวน 2โรงเรียนและจดัส่ง
ทางไปรษณีย์จ  านวน 4 โรงเรียนพร้อมแนบซองติดแสตมป์ส าหรับส่งคืนผูว้ิจ ัยก าหนดเวลา
ก าหนดเวลา 3 สัปดาห์ 
                    การวเิคราะห์ข้อมูล 
       วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
                    1.การวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง การวเิคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์ 
เพื่อให้ทราบภูมิหลังของกลุ่มตวัอย่างได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ี
ปฏิบติัการสอน และประสบการณ์ในการท างานโดยใชค้่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
                    2.การวิเคราะห์ข ้อมูลของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  

( X  ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาเปรียบเทียบกบัการแปลผลตามเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196)  

              ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00   หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
                            ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

              ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
              ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 

                            ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49    หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

                  ผลการพิจารณาใชเ้กณฑ์ตามท่ีมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555) ก าหนดไวว้า่ตอ้งมีค่าเฉล่ีย(X  )  
มากกวา่ 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กนัของขอ้ค าถามกบัจุดประสงคท่ี์วดัซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑ์น้ีในการคดัเลือกตวับ่งช้ีสมรรถนะน ามา
สร้างเป็นโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะเพื่อใชใ้นการทดสอบความสอดคล้อง  
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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                 3.ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างและก าหนดน ้ าหนัก
ความส าคญัของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบค่าความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) หรือค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ใชเ้กณฑ ์
เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 (วิยะดา ตนัวฒันากูล, 2532 อา้งถึงในยุทธ ไกรวรรณ์, 2551) ดว้ยการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) การพิจารณาความสอดคลอ้งของ
โมเดลโครงสร้างมีดงัน้ี 
                      3.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square statistic) เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานทางสถิติวา่
ฟังกช์ัน่ความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ค่าไคสแควร์มีค่าต ่ามากหรือยิ่งเขา้ใกลศู้นยม์ากเท่าไรแสดง
วา่ขอ้มูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2551) 
                      3.2 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนของ 
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความ 
กลมกลืนก่อนปรับโมเดลค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2548)  
                       3.3 ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (adjust goodness-of-fit index: AGFI) ซ่ึงน า 
GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้งจ  านวนตวัแปรและขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนหรือมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2548)   

    3.4 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( root mean square error  of      
Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลท่ีสร้าง ซ่ึงค่า RMSEA ต ่า
กวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนสอดคลอ้งสนิท (close fit) แต่ค่าท่ีใชไ้ด ้และถือวา่โมเดล
ท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งมีค่าไม่ควรจะเกิน.08 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั,2551)  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้เกณฑ์พิจารณาการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษร์ายละเอียด ดงัตารางท่ี 8 
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 ตารางท่ี 8  แสดงเกณฑพ์ิจารณาการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง 
                   ประจกัษ ์

ดชันี ระดบัการยอมรับ 
1. ค่าไค-สแคว ์(χ 2)  
 
2. ค่า GFI  
3. ค่า AGFI  
4. ค่า RMSEA  

χ2 ท่ีมีค่าต ่ามากหรือเขา้ใกลศู้นย ์หรือค่า P-value สูงกวา่ .05 แสดงวา่
โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
มีค่าตั้งแต่ .90 ข้ึนไป แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
มีค่าตั้งแต่ .90 ข้ึนไป แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
นอ้ยกวา่ .08 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 

รายละเอียดวธีิการด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 (R2)  สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 (R2): การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้าง 
                สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ การเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ การวเิคราะห์ ผลทีไ่ด้ 
เพื่อทดสอบ
ความ
สอดคลอ้งของ
โมเดล
โครงสร้าง
สมรรถนะและ
และตวับ่งช้ี
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
ของครู
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
พ้ืนฐานกบั
ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

1.น าแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นไป
สอบถามครู 
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากลสงักดัคณะ 
กรรมการศึกษา
พ้ืนฐานท่ีไดรั้บ
การสุ่ม เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
2.วเิคราะห์
ขอ้มูลและ
คดัเลือกตวับ่งช้ี
สมรรถนะตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 
 

การตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อ
สมรรถนะและ 
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะการ
จดัการเรียนการ
สอนของครู 
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

ค่าสถิติพ้ืนฐาน
ไดแ้ก่ความ
ความถ่ีและค่า
ร้อยละ  
การวเิคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย(X   ) 
และค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

โมเดล
โครงสร้าง
สมรรถนะและ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
การจดัการ
เรียนรู้ของครู
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 

 ทดสอบความ
สอดคลอ้ง
กลมกลืนของ
โมเดลโครงสร้าง 

ผลการ
ทดสอบ  
ความสอดคลอ้ง  
กลมกลืนของ 

          - ค่าไคสแควร์ 
(chi-square 
statistic) 
ดชันีวดัระดบั  

สมรรถนะและ
ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
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ตารางท่ี 9  สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 3 (R2): การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้าง 
                  สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  
วตัถุประสงค์ วธีิด าเนินการ การเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ การวเิคราะห์ ผลทีไ่ด้ 

 ดว้ยการวเิคราะห์
องค ์ประกอบเชิง
ยนืยนั อนัดบัท่ี
หน่ึงและอนัดบัท่ี
สองกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

โมเดล
โครงสร้าง 

 ความกลมกลืน 
 (GFI)ดชันีวดั
ความกลมกลืนท่ี
ปรับแลว้  
(AGFI)ค่า
ความคลาด
เคล่ือนในการ
ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์               

(RMSEA) 

การจดัการ 
เรียนรู้ของครู 
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งช้ี     
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน  
                 ในขั้นตอนน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีการด าเนินการเป็น 2 ตอนดงัน้ี  
                   ตอนท่ี1 การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน  11 คนเพื่อยืนยนัคุณภาพของ
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีผูว้ิจ ัยได้
พฒันาข้ึน โดยประเมินตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด้านคือด้านท่ี1 ด้านความถูกต้อง 
(Accuracy standard) ดา้นท่ี 2 ดา้นความเหมาะสม  (Propriety standard)   ดา้นท่ี 3 ดา้นความเป็นไป
ได ้ (Feasibility  standard) และดา้นท่ี 4 ดา้นการเป็นประโยชน์ (Utility standard)   
                   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
                  1.กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลคือผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 11 คนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบติั คือจบการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ
เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
ผลงานอนัเป็นหลกัฐาน เช่น งานวิจยั บทความ ต ารา การเป็นวิทยากรท่ีแสดงว่ามีความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐานครู ด้านการจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
จ านวน 4 คน ดา้นการวดัผลประเมินผลจ านวน 3 คน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และการสอน จ านวน 4 คน    



165 

 
 

                   ตอนท่ี 2 การประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลโดยผูว้ิจยัไดน้ าสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนตามกระบวนการวิจยัและพฒันาและผา่นการประเมินประสิทธิผล
เพื่อยืนยนัคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 11คน น ามาจดัท าเป็นแบบประเมินตนเองตามสมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะ  
                 กลุ่มตัวอย่าง 
                 กลุ่มตวัอย่างคือครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) จ  านวน 30 คนโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา คือเป็นผูท่ี้ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนบุญวาทย ์
วทิยาลยั  จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีผลงานเชิงประจกัษด์า้นการจดัการเรียน 
การสอนไดรั้บรางวลัทรงคุณค่า OBEC AWARDS จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 
และไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทองอนัดบั1สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  
                  วธีิด าเนินการ     
                   1. น าแบบประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ  
ครู โรงเรียนมาตรฐานสากลให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 11 คน ประเมินตามกรอบมาตรฐานการ 
ประเมิน คือดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy standard) ดา้นความเหมาะสม (Propriety standard) ดา้น 
ความเป็นไปได ้(Feasibility standard) และดา้นการเป็นประโยชน์ (Utility standard) เพื่อยืนยนั 
คุณภาพ 
                  2. เก็บรวบรวมขอ้มูลน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล       
                  3.น าสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ท่ีผ่านการยืนยนัคุณภาพน ามาจดัท าเป็นแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน   
มาตรฐานสากลและน าไปใหค้รูจ านวน 30 คนท าการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ    
                  4. เก็บรวบรวมขอ้มูลน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล          

     เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย       
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ีมี 2 ชุด ดงัน้ี          

                    ชุดท่ี 1 แบบประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
ของ ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                   ชุดท่ี 2 แบบประเมินตนเองตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    
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                  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย     
                  ชุดท่ี 1 การสร้างแบบประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั  
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  ด าเนินการสร้างดงัน้ี 
                     1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลกัการเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ต าราและ   
งานวจิยั 
                     1.2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของแบบประเมินประสิทธิผล  
                     1.3 สร้างขอ้ค าถามของแบบประเมินประสิทธิผลซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบประเมินแบบ      
มาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scales) แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
                          ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู ้ประเมินซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) เก่ียวกบัเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  
                      ตอนท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ ในภาพรวมโดยการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐาน ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy standard)  
และดา้นความเหมาะสม (Suitability Standard) ดา้นความเป็นไปได(้Feasibility standard) และดา้น
การใช ้ประโยชน์ (Utility standard) 
                           ตอนท่ี 3 แบบประเมินประสิทธิผลตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตามราย 
ตวับ่งช้ีโดยการพิจารณาตรวจสอบตามกรอบมาตรฐานการประเมิน4 ดา้น ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy 
standard) และดา้นความเหมาะสม (Suitability Standard) ดา้นความเป็นไปได(้Feasibility standard) 
และด้านการใช้ประโยชน์ (Utility standard) ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 มาตรฐานของ 
Stufflebeam (1981 อา้งถึงในศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) โดยความหมายของคะแนนมี ดงัน้ี 
                                   5 หมายถึง       มีความถูกตอ้ง /มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได ้  
                                                           และเป็นประโยชน์มากท่ีสุด  
                                   4 หมายถึง       มีความถูกตอ้ง /มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได ้
                                                           และเป็นประโยชน์มาก  
                                   3 หมายถึง       มีความถูกตอ้ง /มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได ้ 
                                                           และเป็นประโยชน์ปานกลาง 
                                   2 หมายถึง        มีความถูกตอ้ง /มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได ้ 
                                                            และเป็นประโยชน์นอ้ย 
                                   1 หมายถึง        มีความถูกตอ้ง /มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได ้
                                                            และเป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด                            
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                    1.4 น าแบบประเมินประสิทธิผลฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ        
ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม   ความชดัเจนของขอ้ความและภาษาและน าแบบประเมิน
มาปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ของแบบประเมิน  
                     1.5 น าแบบประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 11 คน
ประเมินประสิทธิผลเพื่อยืนยนัคุณภาพสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    
                     ชุดท่ี 2. แบบประเมินตนเองตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   ด าเนินการสร้างดงัน้ี    
                       2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลกัการเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร ต ารา
และงานวจิยั 
                       2.2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของแบบประเมินสมรรถนะในการจดัการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                       2.3 สร้างขอ้ค าถามของแบบประเมินสมรรถนะซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบประเมินแบบ
มาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scales) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
                               ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมินสมรรถนะ  
          ตอนท่ี 2 แบบประเมินสมรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ลกัษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตรวดั ประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scales) โดย
ก าหนดคะแนนระดบัคุณภาพของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้โดยความหมายของคะแนนมีดงัน้ี 
                                  5 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด   
                                  4 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติัมาก   
                                  3 หมายถึง    ระดบัการปฏิบติัปานกลาง   
                                 2 หมายถึง    ระดบัการปฏิบติั นอ้ย    
                                 1 หมายถึง    ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด     
                    2.4. น าแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ความถูกตอ้ง   ความเหมาะสม    ความชดัเจนของขอ้ความและภาษาและ 
น าแบบประเมินมาปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อความสมบูรณ์ 
ของแบบประเมิน  
                    2.5 น าแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบบั 
สมบูรณ์ไปใหค้รูประเมินตนเอง  
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                   การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
     1. ผูว้จิยัขอหนงัสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวฒิุในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรถึงผูท้รงคุณวุฒิทุกคน และถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนบุญวาทย์
วทิยาลยัเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อน  

    2. ผูว้ิจยัติดต่อผูท้รงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยั
ส่งเอกสารพร้อมแนบซองติดแสตมป์ส าหรับส่งคืนผูว้จิยัจ  านวน 7 ฉบบัและด าเนินเก็บรวบรวมดว้ย
ตนเองจ านวน 4 ฉบบั 

    3. ผูว้จิยัติดต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยัเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนและประสานงานกบัรองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เพื่อนดัวนั เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     4. ผูว้ิจยัจดัส่งเอกสารทางไปรษณียใ์ห้กบัรองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงาน
วชิาการเพื่อใหค้รูประเมินตนเองโดยก าหนดระยะเวลาในการตอบแบบประเมินตนเอง 1 สัปดาห์  
                   5. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ท่ีตอบกลบัมาจากครูผูส้อน 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 
      วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
                  1. การวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพทัว่ไป ใชค้่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ความถ่ีและค่าร้อยละ 
                  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลของเคร่ืองมือชุดท่ี 1 แบบประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวั
บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                  เคร่ืองมือชุดท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน 

สากล  ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) มาเปรียบเทียบกบั
เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) 

      ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
      ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 

        ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง  
        ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง นอ้ย  

      ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  
                       3.  การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ผูว้ิจยัได้น าผลการประเมินท่ีเป็นค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวับ่งช้ีสมรรถนะ      



169 

 
 

การจัดการเรียนรู้ของแต่ละสมรรถนะย่อยมารวมกันทุกค่า รวมเป็นค่าเฉล่ียและเป็นค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะยอ่ย และน าค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะ
ยอ่ยแต่ละสมรรถมารวมกนั หารรวมกนัเป็นค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะ
แต่ละสมรรถนะ   รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยั ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) 
สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 10  
 
ตารางท่ี10    สรุปวธีิด าเนินการวจิยัขั้นตอนท่ี 4  (D2): ประเมินประสิทธิผลสมรรถนะและตวับ่งช้ี 
                            สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    

วตัถุประสงค์ วธีิการ การเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมอืทีใ่ช้ การวเิคราะห์ ผลทีไ่ด้ 
เพื่อประเมิน
ประสิทธิผล 
สมรรถนะและ 
ตวับ่งช้ีการจดัการ
เรียนรู้ของครู
โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากลตามกรอบ
มาตรฐาน 
การประเมิน 

1.ผูท้รงคุณวฒิุ
จ านวน11คน 
ประเมินประสิทธิผล 
สมรรถนะและตวั
บ่งช้ีสมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
  

1.สร้างแบบ
ประเมิน
ประสิทธิผล 
2.เก็บรวบรวม 
 

แบบประเมิน
ประสิทธิผล 

ค่าสถิติ
พ้ืนฐานไดแ้ก่
ความความถ่ี
และค่า 
ร้อยละ การ
การวเิคราะห์
หา ค่าเฉล่ีย 

( X  )และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

ประสิทธิผล
สมรรถนะ 
และตวับ่งช้ี
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ 
ของครู
โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล 
  

2.น าแบบประเมิน
สมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ไปใหค้รู
จ านวน 30 คน 
ประเมินตนเองตาม
สมรรถนะและตวั
บ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1.เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากครู
จ านวน 30 คน 
2.วเิคราะห์และ
แปลผลขอ้มูล 

แบบประเมิน
ตนเองตาม
สมรรถนะ
และตวับ่งช้ี
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
ของครู
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

ค่าสถิติ
พ้ืนฐานไดแ้ก่
ความถ่ีและค่า
ร้อยละ การ
วเิคราะห์หา 

ค่าเฉล่ีย(X  )
และค่าส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

ผลการ
ประเมิน
ตนเองของครู
ตาม
สมรรถนะ
และตวับ่งช้ี
สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้
ของครู 
โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล 
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      บทที ่4 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 
                 การวิจัยเร่ืองการพฒันาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา และสังเคราะห์สมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) เพื่อพฒันาสมรรถนะและ 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  3) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน
มาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการวิจยัและพฒันา  (Research and 
Development) แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) และใชก้ารออกแบบวิธีวิจยัแบบ 
Exploratory Sequential Design:(Creswell 2011:69) ในการด าเนินการวจิยัมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 
                 ขั้นตอนท่ี 1การวิจยั (Research: R1)  การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development:D1) การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล                       
                ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง 
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์  
                 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2)  การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 
                โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน 
การวจิยัเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
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                 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งช้ี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                  1.  ผลการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด หลกัการ เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง            
                     1.1 ผลการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด หลกัการเจตนารมณ์ ของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลของส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (World- class standard school) พบวา่หลกัการ
และเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21มีจุดมุ่งหมายและทิศทาง คือ 1) พฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
2) ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 3) ยกระดบั
การบริหารจดัการดว้ยคุณภาพ (Quality System Management) 4)พฒันาศกัยภาพขององคก์รให้ได้
มาตรฐานสากล 5) พฒันาครูใหมี้สมรรถนะในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
6) พฒันาผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 7) มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดบัสากล และ 
8) มีระบบการประเมินผลครูท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
                     1.2 ผลการศึกษาและสังเคราะห์การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พบวา่ การจดัการเรียนการสอนเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ 
คุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกคือ 1) การจดั  
การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐานตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 2) การจดัการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลเป็นการศึกษา คน้ควา้ดว้ย  
ตนเอง (Independent Study :IS) มี3 สาระประกอบดว้ยIS1-การศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้  
(Research and Knowledge Formation) IS2-การส่ือสารและการน าเสนอ(Communication and 
Presentation) และ IS3- การน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม (Social Service Activity)โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้บนัได 5ขั้นเพื่อการพฒันาผูเ้รียน(Five steps for student development)สู่มาตรฐานสากลท่ี
ใชต้วัยอ่วา่ QSCCS  ในการจดัการเรียนการสอน   
                      1.3 ผลการศึกษาและสังเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนพบว่าคุณลกัษณะของผูเ้รียน       
ประกอบดว้ย1) เป็นเลิศทางวิชาการ (Smart) คือ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยี รอบรู้ภาษา ขอ้มูล และทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์) สามารถแข่งขนัในระดบัชาติ  
และนานาชาติ 2) ส่ือสารไดอ้ย่างนอ้ย2ภาษา(Communicator) 3) ล ้าหน้าทางความคิด(Thinker) 4) 
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Innovator)  5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship)       
                     1.4 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ พบวา่ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีจ านวน 12 สมรรถนะ 
สมรรถนะไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core Competency) จ านวน 5 สมรรถนะประกอบดว้ย 1) สมรรถนะ
การพฒันาวิชาชีพ 2) สมรรถนะจริยธรรม จรรณยาบรรณ และค่านิยม 3) สมรรถนะการส่ือสาร  
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4)สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน และ5) สมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษาและสมรรถนะ  
ประจ าสายงาน(Functional competency) จ  านวน 7 สมรรถนะประกอบดว้ย1)สมรรถนะการออกแบบ 
หลกัสูตร 2)  สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ 3) สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน 4)สมรรถนะดา้น  
การใชข้อ้มูลสารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ 5) สมรรถนะการพฒันาส่ือ  
และเทคโนโลยกีารเรียนรู้ 6) สมรรถนะการท างานเป็นทีม และ7) สมรรถนะสังคมและวฒันธรรม      
                      1.5 ผลการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะย่อยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้พบว่า 
สมรรถนะยอ่ยมีจ านวน 25 สมรรถนะไดแ้ก่ 1) การรู้เร่ืองหลกัสูตร2) การออกแบบการเรียนรู้ 3) การ
พฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 4) ความรู้ในเน้ือหาและความรู้เร่ืองการเรียน
การสอน5) การจดักระบวนการเรียนรู้ 6) การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 7)  การวดัและประเมินผล 8)  
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 9) การวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา 10) ความรู้ถึงความ
ตระหนกัต่อโลก 11) ความตระหนกัรู้ต่อสภาพแวดลอ้ม 12) ทกัษะทางสังคม และความฉลาดทาง
อารมณ์ 13) ทกัษะการจดัการตนเองและการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 14) ทกัษะการบริหารและ
การจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ 15) การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้16)พฒันา
วิชาชีพ 17) การบริการทางวิชาชีพและชุมชน 18) ทกัษะชีวิต 19) ทกัษะการส่ือสาร  20) ทกัษะทาง
นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 21) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน (Co-learning) 
22) เทคนิควิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  23) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 24) ทกัษะการ
สะทอ้น และการสร้างนิสัยในการคิด 25) ทกัษะอาชีพ    
                          1.6 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทกัษะในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 ประกอบดว้ย15 องค์ประกอบ คือ1) ทกัษะความร่วมมือ (Collaboration) 2) ทกัษะการส่ือสาร 
(Communication) 3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy) 4) ทกัษะทางสังคมและทกัษะ 
ทางวฒันธรรม (Social and/or cultural skills) 5) ทกัษะการเป็นพลเมือง(Citizenship) 6) ทกัษะการคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) 7) ทกัษะการคิดวิจารณญาณ(Critical thinking) 8) ทกัษะการสร้างผลผลิต 
(Develop quality products /Productivity) 9) การพฒันาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ (Develop quality 
products /Productivity) 10) ทกัษะการแกปั้ญหา (Problem solving 11)  ทกัษะการน าตนเอง (Self- 
direction)12) ทกัษะการวางแผน (Planning) 13) การยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and adaptability) 
14) ทกัษะในการเป็นผูน้ าในการเรียนรู้ ทศันคติของผูเ้รียนและแรงจูงใจในการเรียน(Leadership 
to learn, Learner attitude and motivate to learn) และ15) ทกัษะความรับผิดชอบ(responsibility) 
                        1.7  ผลการสังเคราะห์การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 1) 
ทกัษะ ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills)  2) ทกัษะดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 
ส่ือ   และเทคโนโลย ี(Information, Media and Technology Skills)  3) ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ (Life 
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and  Career Skills)  4) ทกัษะการคิดวิจารณญาณและทกัษะการแกปั้ญหา (Critical thinking and problem  
solving) 5) ทกัษะการติดต่อติดส่ือสารการให้ขอ้มูลสารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ(Communications  
information and media literacy) 6) ทกัษะการท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า   
(Collaboration, teamwork and leadership) 7) ทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม(Creativity and  
innovation ) 8) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(Computing  
and ICT literacy ) 9) ทกัษะความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง(Career and learning self- reliance)  
10) ทกัษะความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม(Cross-cultural understanding) 11) ทกัษะพื้นฐาน“ 3Rs ”ไดแ้ก่  
ไดแ้ก่ทกัษะการอ่าน(Reading)ทกัษะการเขียน(Riting or write) และทกัษะทางคณิตศาสตร์(Rithmetic 
or Arithmetic) 12) ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทลั (Digital-age literacy  13) การคิดเชิงประดิษฐ์อยา่ง
สร้างสรรค์(Inventive thinking) 14) วิธีการคิด (Ways of thinking) 15) วิธีการท างาน (Ways of 
working 16) ทกัษะความเขา้ใจและปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี(Civic Literacy 17) การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
และการแกปั้ญหา (Critical thinking and problem solving) 18) ทกัษะการส่ือสาร (Communication)  
19) การคิด และการสะทอ้นผลของการเรียนรู้ (Thoughtful engagement) 20) ทกัษะชีวิตและทกัษะ
อาชีพ (Life and career skills)    
                       1.8  ผลจากการศึกษาและสังเคราะห์การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีเป็น
มาตรฐานสากล พบวา่มี 29 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนและออกแบบการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 2) การโคช้และให้ค  าปรึกษา  3)ใชส่ื้อเรียนการสอนตามเน้ือหา  4) วดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนตามตามตวัช้ีวดัและใชว้ิธีการอยา่งหลากหลาย 5) จดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 6) อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ 7) พฒันาทกัษะการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 8 ) พฒันาทกัษะการจดัการ  9 ) สร้างแรงจูงใจ/ใชว้ิธีเชิงบวก 10 ) การให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั และเรียนรู้จากขอ้มูลยอ้นกลบั 11 ) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  12 ) ความชดัเจนใน
เน้ือหาท่ีสอน  13) พฒันาทกัษะการสร้างสรรค์และนวตักรรม 14) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT 
literacy) และใชเ้ทคโนโลยใีนการสอน 15) การท างานเป็นทีม 16) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ 
17) พฒันาทกัษะการเป็นพลเมือง (Citizenship) 18) ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยัเหมาะสม
กบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้ 19)  การสอนให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ 20) ฝึกทกัษะการคิด/คิดสร้างสรรค์       
21) การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 22) การบูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชาอ่ืนๆ 23) การสอน 
แบบเพื่อนสอนเพื่อน 24) การสอนให้นักเรียนตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน 25) การเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริง/ฝึกการปฏิบติั 26) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 27)  การสอนแบบแกปั้ญหา/ 28) ทกัษะ  
การคิดวิจารญาณ(Critical thinking)  29) การสอนแบบร่วมมือกนั(Collaboration)   
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                       1.9 ผลจากการจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัการวดัผลประเมินผลการเรียน พบวา่    
การวดัและการประเมินผลผูเ้รียนตอ้งใช้วิธีการอย่างหลากหลายคือ 1) การวดัโดยใช้แบบทดสอบ  
มาตรฐาน  2) การวดัการเรียนรู้โดยวดัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  3) การใชเ้ทคโนโลยีในการประเมินผล    
3) การใชแ้ฟ้มสะสมงานในการวดัสมรรถนะหรือระดบัขีดความสามารถของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
ของผูเ้รียน 4) การประเมินตามสภาพจริง 5) การวดัและประเมิน(Classroom Based Assessment)     
โดยการวดัเพื่อการ เรียนรู้ (Assessment for Learning) การวดัประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as  
Learning) และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning)   
                        1.10 ผลการศึกษาและสังเคราะห์ พบวา่ คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลมี 14 องค ์
ประกอบหลกั คือ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 2) มีทกัษะทางสังคม 3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 4) มีทกัษะการติดต่อ 
ส่ือสาร การให้ขอ้มูล สารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ 5) มีทกัษะในการแสวงหาความรู้และสร้าง
ความรู้ข้ึนใหม่ 6) มีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
สังเคราะห์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได้ 8) มีทกัษะในดา้นคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 9) มีทกัษะการท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีม10) มีทกัษะการสร้างสรรค์ 
และนวตักรรม 11) มีความสามารถในการสรุปองคค์วามรู้ 12) มีทกัษะดา้นอาชีพและความมีวินยัใน 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 13) มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์  และ14 )มีความรู้ยุคดิจิทลั ไดแ้ก่ 
วทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลย ีภาษา ขอ้มูล ทศันภาพ และพหุวฒันธรรม 
                   2. ผลการศึกษาและสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่  
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ตามวิธีการเชิงประจักษ์  
(Empirical Method) 
                     ผลการศึกษาและสังเคราะห์ พบว่า ขั้นตอนในการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีมี 7 ขั้นตอน 
คือ  1) ก าหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  2) ก าหนดรูปแบบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 3) ออกแบบสมรรถนะ(ร่าง)
โดยการรวบรวมและวิเคราะห์รายการสมรรถนะ และจดัสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลกั และ 
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional ก าหนดค านิยามสมรรถนะ ก าหนดกลุ่มของสมรรถนะซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มตามหลกัการ K-S-A คือ กลุ่มความรู้ (Knowledge-K) กลุ่มทกัษะ (Skill-S) และกลุ่ม
คุณลกัษณะและเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะ  4) รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  5) การน าตวับ่งช้ีท่ีผา่น
ตามเกณฑ์การพิจารณามารวบรวมและคดัแยกจดัตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน
พฒันา และตามสมรรถนะยอ่ยจดัท าเป็น (ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ 
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  6) พิจารณาตรวจสอบสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะโดยการสัมมนา
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อา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 7)  การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะ 
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง (Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง (Second order confirmatory factor analysis)  
                    3. ผลการศึกษาแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิโดยวธีิการสัมภาษณ์ 
                       ผลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 คนในประเด็นที่เก่ียวกับสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  คุณลักษณะของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล พบวา่ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีจ านวน 8 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 1) สมรรถนะการ พฒันาวิชาชีพ  2) สมรรถนะการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร  3) สมรรถนะการจดัการเรียนรู้  4) สมรรถนะการส่ือสาร  5)  สมรรถนะการ
ประเมินผลผูเ้รียน 6 ) สมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้และการจดัการเรียนรู้  7) สมรรถนะ
จรรณยาบรรณครู 8) สมรรถนะการสร้างบรรยากาศและทกัษะในการจดัหอ้งเรียนท่ีดี   
                        ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่มีจ านวน 16 องคป์ระกอบ 
คือ1) การจดัการเรียนการสอนเนน้ความแตกต่าง  ระหวา่งบุคคล /การรู้จกัผูเ้รียน เป็นรายบุคคล /การ 
พฒันาการของผูเ้รียน  2) การปฏิบติั ฝึกทกัษะเพื่อน าไป สู่สัมมาชีพ  3 ) การจดัการเรียนรู้โดยใช ้
ปัญหาเป็นฐาน 4) การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 5)การจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมพหุปัญญาผูเ้รียน 6) การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ /คิดสร้างสรรค ์
/คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 7) การจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น  8) การพฒันาผูเ้รียนดว้ยทกัษะสร้าง 
แรงบนัดาลใจ  9) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค กลยุทธ์ท่ีตรงกับจุดประสงค์ เน้ือหา
กิจกรรมการเรียนรู้ และศกัยภาพของผูเ้รียน 10 ) การเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5  11) การสอนแบบบูรณาการ 
12) การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  13) การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ
เทคโนโลย ี14)  การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิคแบบน าตนเอง 15) การจดัการเรียนการสอน 
ใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัรู้สังคม/ตนเอง  16) การจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนสามารถสรุปองคค์วามรู้
ไดด้วัยตนเอง      
                       ดา้นคุณลกัษณะของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า มีจ านวน 16 องคป์ระกอบคือ1) ผู ้
อ  านวยความสะดวก  2) มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ  3) เช่ียวชาญทางดา้นวิชาการ และเน้ือหา 4) 
การพฒันาตนเอง และสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ  5) เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและปฏิบติัตน
ตามหลกั  ศาสนา 6) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 7) มุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตา 8)  มีระเบียบวินยั 
ขยนั  หมัน่เพียร มีความรับผิดชอบ และประหยดั  9) ปลูกฝังผูเ้รียนให้มีทกัษะชีวิตมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
ตนเอง  และสังคม 10) มีทกัษะการประเมินผล 11) มีความคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค ์ 12) มีทกัษะ
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การสอนให้ผู ้เรียนสร้างผลงานได้ 13)การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานร่วมกับผู ้อ่ืน14)   
ความสามารถ ดา้นเทคโนโลย ี15) บูรณาการความรู้ได ้และ16) มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร  
                       ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  พบว่า คุณลกัษณะของผูเ้รียนมีองค์ประกอบ   
คือ  1)มีทกัษะการส่ือสารและความสามารถด้านภาษาทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  2) มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) คิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) คิด   
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และคิดแกปั้ญหา (Problem solving) 3) มีความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวติ  4) มีความตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 5)มี    
ทกัษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  และสร้างองค์ความรู้ดว้ย  
ตนเอง  6) มี ทกัษะในการใช ้ICT และการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  7) มีทกัษะในการสร้างสรรค์   
นวตักรรม   8) มีทกัษะในการท างานเป็นทีม 9) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ10) มี 
ความรับผิดชอบ  (Responsible Mind) ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อส่ิงแวดลอ้ม และ11) มีทกัษะทาง  
สังคม   
                  4. ผลการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
โรงเรียนมาตรฐานสากล    
                      ผลการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการน าผลจากการศึกษา สังเคราะห์และผลจากการสัมภาษณ์ 
ผูท้รงคุณวฒิุมาสังเคราะห์และสรุปเป็นสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ ดงัน้ี         
                       4.1 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลจาก
หลกัการ แนวคิด  เอกสาร ต ารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ไดส้มรรถนะจ านวน 12 สมรรถนะ
และผลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิไดส้มรรถนะจ านวน 8 สมรรถนะเม่ือน ามาสังเคราะห์โดยจดั
กลุ่มสมรรถนะท่ีมีช่ือและลกัษณะคลา้ยกนั พบวา่ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีจ านวน 12 สมรรถนะประกอบดว้ย 1)สมรรถนะการพฒันาวชิาชีพ 2) สมรรถนะการออกแบบ
หลกัสูตร3) สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ 4) สมรรถนะการประเมินผล ผูเ้รียน  5) สมรรถนะ
การส่ือสาร  6) สมรรถนะทางดา้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริม
การเรียนรู้ 7) สมรรถนะการท างานเป็นทีม  8) สมรรถนะทางดา้นสังคมและวฒันธรรม 9)  สมรรถนะ
ในการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อจดัการเรียนรู้ 10)สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน 11)
สมรรถนะในการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา และ12) สมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยม   
                        4.2  ผลการศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ พบว่า 
มีจ านวน 30 สมรรถนะย่อยประกอบดว้ย 1) การรู้เร่ืองหลกัสูตร 2) การออกแบบการเรียนรู้ 3) การ
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รู้รูปแบบการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียน 4) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5)
ความรู้   ในเน้ือหาและความรู้เร่ืองการเรียนการสอน 6) เทคนิควิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 7) การจดักระบวนการ
เรียนรู้  8) ทกัษะการสะทอ้นและการสร้างนิสัยในการคิด 9) การวดัและประเมินผล 10) การประเมิน
ทกัษะในศตวรรษท่ี21 11) การประเมินตามสภาพจริง 12) ทกัษะการส่ือสาร 13) ทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 14)ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อน 
(Co-learning)  15)ทกัษะทาง สังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 16) ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก 
17) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 18) ทกัษะชีวติ 19) ความตระหนกัรู้ต่อสภาพแวดลอ้ม 
20) ทกัษะพลเมือง  21) ทกัษะอาชีพ  22) ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 23) การ
พฒันาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 24) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 25) 
การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  26) การวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา 27) การบริการ
ทางวิชาชีพและชุมชน  28) ทกัษะการบริหารและการจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ 
29) จริยธรรมวชิาชีพ  30) ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
                     4.3  ผลการศึกษา และสังเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน      
มาตรฐานสากล พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ มีจ านวน 122  ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 1) ตวับ่งช้ี
สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตรจ านวน11ตวับ่งช้ี 2) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้
จ านวน 28 ตัวบ่งช้ี  3) ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการประเมินผลผูเ้รียนจ านวน 13 ตัวบ่งช้ี  4) ตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการส่ือสารจ านวน5ตวับ่งช้ี  5) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยใีนการส่งเสริมการเรียนรู้จ านวน 4 ตวับ่งช้ี  6) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการท างานเป็นทีมจ านวน  
8 ตวับ่งช้ี   7) ตวับ่งช้ีสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม จ านวน 25 ตวับ่งช้ี 8) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการ
พฒันาส่ือนวตักรรม เทคโนโลยีเพื่อจดัการเรียนรู้จ านวน  6 ตวับ่งช้ี 9) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียนจ านวน 7 ตวับ่งช้ี 10) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษาจ านวน 4 ตวับ่งช้ี   
11 ) ตวับ่งช้ีสมรรถนะการพฒันาวชิาชีพจ านวน  7 ตวับ่งช้ี  และ12) สมรรถนะจริยธรรมจรรยาบรรณ
และค่านิยม จ านวน 4 ตวับ่งช้ี  
                      4.4  ผลการศึกษาและสังเคราะห์คุณลกัษณะและศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลซ่ึง
ผูว้จิยัไดศึ้กษาและสังเคราะห์จาก หลกัการ แนวคิด เอกสาร ต ารา ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิโดยน ามาก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม พบว่า คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ี
เป็นสากลมีองคป์ระกอบหลกัจ านวน 14 องคป์ระกอบ และองคป์ระกอบยอ่ยจ านวน 82 องคป์ระกอบ   
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ตารางท่ี 11   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ 
                             และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล        

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 
สมรรถนะที ่1 การออกแบบหลกัสูตร 

สมรรถนะย่อยที่ 1 การพฒันาหลักสูตร 
1.1 มีความรู้และสามารถวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2 สามารถจดัท าค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.3มีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความ
มุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรอาเ ซียนและหลักสูตรเ ทียบเ คียง
มาตรฐานสากล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 มีความสามารถในการสร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้บรณาการกบั หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
หลกัสูตรอาเซียน และเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

1.5 มีความรู้ความสามารถในการประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้น
การพฒันาหลกัสูตร  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

                                                        สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 4.96 0.08 มากท่ีสุด 
สมรรถนะย่อยที ่2 การออกแบบการเรียนรู้ 

2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์น ามาออกแบบการเรียนรู้ 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

2.2มีทกัษะในการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล น าขอ้มูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวช้ีวดั 
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั 
ธรรมชาติ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
สมรรถนะย่อยที ่3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน    
3.1 สามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตวัผูเ้รียน 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
3.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
การเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 3.3 สามารถประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนที่หลากหลายและ มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
การเรียนรู้ และความตอ้งการตามรูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 ใชก้ลยทุธ์และประสบการณ์ในการสร้างความเช่ียวชาญตามความถนัด และสนใจและ
พฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 4.90 0.22 มากท่ีสุด 
                                           สมรรถนะท่ี 1 การออกแบบหลกัสูตร 4.89 0.25 มากท่ีสุด 

 



179 
 

ตารางท่ี  11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ 
                         และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 

สมรรถนะท่ี 2   การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สมรรถนะย่อยท่ี 1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.1มีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 มีความสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง(Self-Directed Learning) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน เรียนดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือท า 
(Learning by doing) เนน้ฝึกทกัษะเพ่ือน าไปสู่สัมมาชีพ    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4มีความรู้และสามารถส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนผา่นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ในเนื้อหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน    
2.1  มีทกัษะในการเลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรงกบัจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน และศกัยภาพของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาและสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 มีความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 มีความสามารถถ่ายทอดเน้ือหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.1มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคนิค วธีิสอนแบบแกปั้ญหา (Problem solving) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom)  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem – 
based Learning : PBL) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 มีความรู้และทกัษะในการใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning : PBL) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ 
                      และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 
3.5 มีความรู้และทกัษะในการใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกับ
เน้ือหาท่ีระบุไว ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.6มีความรู้และมีทกัษะในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.7 มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.8มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิดในวิธีการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) และสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3..9 มีความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที่  4    กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4.1มีความสามารถจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดซ่ึง
ประกอบด้วย  ทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการรู้คิด และทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2 มีความรู้และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.3 มีความรู้และสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน  4.60 0.89 มากท่ีสุด 
4.4 มีความรู้และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค ์
ความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism)  

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

4.5 มีความรู้และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี21 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
4.6มีความรู้และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงัค าถาม(Power 
Questions) 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

4.7 มีความรู้และสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five 
Minds for the Future) 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 4 4.71 0.63 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที่ 5 ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิด    
5.1มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการการสะทอ้นคิด (Reflective Thinking) และ
สามารถน าแนวคิด หลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

5.2 มีความรู้ความสามารถในการเลือกใชเ้ทคนิค วธีิการและกลยทุธ์ในการส่งเสริม
ทกัษะการสะทอ้นคิดและการสร้างนิสัยในการคิดตามความแตกต่างและ วยัของผูเ้รียน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

5.3 สามารถใชเ้ทคนิควธีิการสะทอ้นคิด การเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพ่ือปรับปรุง
การท างาน After Action Review (AAR)ได ้

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

 สมรรถนะยอ่ยท่ี 5 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
   สมรรถนะที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.89 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ  
                      และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 

สมรรถนะท่ี   3 การประเมินผู้เรียน 

สมรรถนะย่อยที่ 1    การวัดและประเมินผล(Classroom Based Assessment ) 
1.1 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการการวดัและประเมินผลไปประเมินผลผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2มีความสามารถและมีทกัษะในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่ง
หลากหลายตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัเหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรม การเรียนรู้ และผูเ้รียน   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3มีความรู้และทกัษะในการสร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบัขั้นพฤติกรรมของแต่ละ
ประเภทของมาตรฐานตวัช้ีวดัการเรียนรู้รายวชิาและสอดคลอ้งกบัการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 มีทกัษะในการประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment  for Learning )  และการวดั
ประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment  as  Learning)ของผูเ้รียน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

 1.5 มีทกัษะการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 มีทกัษะการประเมินเพ่ือพฒันา/ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายคน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 4.96 0.07 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที่  2  การประเมินทักษะในศตวรรษที่21    
2.1สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในระบบการประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21ไปประเมิน
ทกัษะผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการวดัและประเมินผลทั้งระบบออนไลน ์(online) และ
ออฟไลน์(offline) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 มีทกัษะในการสะทอ้นและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) จากการประเมินผลผูเ้รียนและ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที่  3    การประเมินตามสภาพจริง 
3.1สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเก่ียวกบัการประเมินสภาพจริงไปใชใ้นการ
ประเมินผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 มีความสามารถในการออกแบบภาระงานและสร้างเคร่ืองมือในการประเมินตามสภาพจริง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.3 มีทกัษะในการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในการท าแฟ้มสะสมงานและใชแ้ฟ้มสะสม
งานในการประเมินผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 มีทกัษะในการวางแผนและออกแบบในการประเมินโดยใหผู้เ้รียนประเมินตนเองการ
ประเมิน ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูป้กครอง 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี  3 4.95 0.11 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ  
                       และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 

                          สมรรถนะที ่ 3 การประเมินผู้เรียน 4.97 0.06 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที่ 4  การส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย   ทักษะการส่ือสาร   
1. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย/ภาษาองักฤษหรือภาษาต่าง ประเทศอ่ืนๆในการฟัง พดู 
อ่านและเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2.มีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้น
และสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

3. มีสมรรถนะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4. มีทกัษะการส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
5. มีทกัษะการฟัง/มีเหตุมีผลและมีสุนทรียศิลป์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ย   ทกัษะการส่ือสาร 4.88 0.26 มากท่ีสุด 
สมรรถนะที่ 4  การส่ือสาร 4.88 0.26 มากท่ีสุด 

สมรรถนะท่ี 5  การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้  
สมรรถนะย่อย     ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5.1 มีความรู้และเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆ  4.60 0.89 มากท่ีสุด 
5.2 มีทกัษะในการสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information)  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5.3 มีความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไป ใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล  การส่ือสาร การ แก้ปัญหา การ
ท างาน การน าเสนอ  การสร้างสรรคน์วตักรรมและอาชีพให้กบัผูเ้รียน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.4 มีความสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวดั และ
ประเมินผล  ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  ความสามารถ  ความสนใจและ
รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อย      4.90 0.22 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่5  การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลย ีในการส่งเสริมการเรียนรู้ 4.90 0.22 มากท่ีสุด 
สมรรถนะที่ 6 การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนร่วมกนักบัเพือ่น(Co-Learning) 
1.1มีทกัษะในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวางแผนและด าเนินงานร่วมกบัหมู่คณะอยา่งเป็นระบบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2 มีทกัษะในการวนิิจฉัยท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและการพฒันาการของผูเ้รียนในการจดักลุ่มของ
ผูเ้รียนท่ีจะเรียนและท างานร่วมกนัเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

1.3 มีความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาทักษะในการใช ้เหตุผล   ท ักษะการคิดว ิเคราะห์/ค ิดอย ่า ง มี
วิจารณญาณทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ 
                       และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 
1.4 สามารถน าความรู้ความเข้าในหลักการของการเรียนแบบเรียนร่วมกันกับเพ่ือน(Co-Learning) มา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.60 0.89 
 
มากท่ีสุด 

1.5มีทกัษะในการเสริมแรงให้ก าลงัใจส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและผูเ้รียนในการ
ปฏิบติังาน 

4.60 0.89 
มากท่ีสุด 

1.6 มีทกัษะในการปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนหรือแสดงบทบาทผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
สมรรถนะย่อยที่ 1   4.70 0.67 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 
2.1 มีความสามารถในการฝึกและพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ
เป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2.2 มี ความรู้และเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสามารถใชก้ลยทุธ์ 
วธีิการ และหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวน   การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเพื่อ 
เสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่    
- การรู้จกัรักตนเองและสังคม(Learning to love )  -การมีจิตสาธารณะ(Public mind) 
-  การตระหนกัรู้สังคม ( Social-awareness)     
 -การตระหนกัรู้สังคม ( Social-awarenessความสามารถทางการเขา้สังคม (Social 
Competence)  - การสร้างสัมพนัธภาพ อนัดีระหวา่งบุคคล (Relationship skills)  
- การจดัการตนเอง (Self-management)  -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)   
- ความสามารถทางการเขา้สังคม (Social Competence)   
- การสร้างสัมพนัธภาพ อนัดีระหวา่งบุคคล (Relationship skills)  
- การจดัการตนเอง (Self-management)  -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)   

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 4.70 0.67 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที่ 6 การท างานเป็นทีม 4.70 0.67 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที่ 7   สังคมและวัฒนธรรม 

สมรรถนะย่อยท่ี 1   ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลก 
1.1 มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกับความตระหนักต่อโลก (global awareness)และ
สามารถใชฐ้านความรู้ไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลกศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก (state 
of planet awareness) การพฒันา แนวโนม้และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการใน
การเรียนการสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 1.3 มีการบูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหัวข้อเก่ียวกับโลกและความตระหนักต่อโลก 
(global awareness) เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของ
ผูเ้รียน ในประเทศ และในโลกเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ 
                       และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 

สมรรถนะย่อยที่ 2  ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย กระบวนการทางสังคม ศาสนา  
วฒันธรรม แบบแผนทางสังคมของชุมชน วถีิชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้รียน  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 มีทกัษะในการประเมิน การสะทอ้นความรู้ ความคิด วธีิปฏิบติั และสุนทรียะ บน 
ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และการปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของผูเ้รียน  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรมไป 
จดัการเรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือหา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด  

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2  5.00  0.00 มากท่ีสุด  

สมรรถนะย่อยที่  3  ทักษะชีวิต  
3.1 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ความส าคญั องคป์ระกอบของทกัษะชีวิตและแนวทางการ
เสริมสร้างทกัษะชีวติท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคญัไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 สามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งในเร่ืองของการมีทกัษะชีวติเพ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
3.3 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการและแนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวติไปบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติั 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี  3 4.87 0.29 มากท่ีสุด 

สมรรถนะย่อยที ่4   ความตระหนักรู้ถงึสภาพแวดล้อม 

4.1 สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนไดเ้พ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

4.2 มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 มีทกัษะในการใชก้ลยทุธ์และวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความตระหนกัและ
จิตส านึกใหก้บัผูเ้รียนในการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบนิเวศ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.4 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิธีการท่ีถูกต้องและเหมาะสมของความ
ตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมและฝึกปฏิบติัเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคแ์ละพฒันา/แกไ้ขส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.5สามารถเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและปัญหา
หรือมลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 4 4.88 0.27 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ 
                       และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 
สมรรถนะย่อยที ่ 5   ทกัษะพลเมอืง 
5.1 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของทกัษะพลเมือง 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
5.2 สามารถปฏิบติัตนเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฎิบติัตาม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
5.3มีความสามารถในการใชว้ธีิการท่ีหลากหลายฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะท่ีเป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.4 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของการมีทักษะ
พลเมืองไปพฒันากระบวนการเรียนการสอนและจดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการ
เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสงัคมใหก้บัผูเ้รียน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี  5 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 

สมรรถนะย่อยที ่ 6   ทกัษะอาชีพ 
6.1 มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อสงัคม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
6. 2  สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในพ้ืนฐานความรู้ของทกัษะอาชีพ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดท่ีใชน้วตักรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัจริง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.3 มีทักษะในการจัดกิจกรรม สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ
จริง ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเพ่ือให้มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานใน
อาชีพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.4 สามารถน าความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดมาจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนได ้ฝึกปฏิบติัจริงจนสามารถเกิดผลงาน/ช้ินงาน และ สามารถคิด วิเคราะห์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาตนเองเพ่ือเขา้สู่อาชีพได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี  6 4.90 0.22 มากทีสุ่ด 

สมรรถนะย่อยที ่7  ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ    
7.1 สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งเพ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและใหค้วามคิดรวบยอดเพื่อเสริมสร้าง
ใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7.3มีความรู้และมีทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนอยา่ง
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 7 4.87 0.30 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัสมรรถนะ  
                       และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 
สมรรถนะที ่7   สังคมและวฒันธรรม 4.90 0.22 มากทีสุ่ด 

สมรรถนะที ่ 8  การพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนรู้ 
สมรรถนะย่อยที ่1   ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
1.1มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรคน์วตักรรม
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลผลิตใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน
(Productive Mind ) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไปพฒันาผูเ้รียนให้มีการคิดสร้างสรรค์ คิดส่ิง
ใหม่ๆใหก้บัตนเองและสงัคม (Creative Mind ) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

สมรรถนะย่อยที ่2  การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ 
2.1 มีทกัษะในการจดัท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.2 มีทกัษะในการเลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้ บูรณาการแหล่งเรียนรู้จาก เครือข่ายการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยัของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการการพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ 
ไปประยกุตใ์ชจ้นเกิดผลงานและช้ินงาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 มีทกัษะในการติดตามและประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 4.95 0.11 มากท่ีสุด 
สมรรถนะที ่ 8  การพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนรู้ 4.98 0.06 มากทีสุ่ด 

                                                         สมรรถนะที่  9 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
สมรรถนะย่อยที่ 1  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1.2 มีทกัษะในการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของ ผูเ้รียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2มีทกัษะในการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของ 
ผูเ้รียน  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 มีทกัษะในการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ ประจ าวชิา 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 4.93 0.15 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสมรรถนะและ 
                 ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D.  แปลผล 

สมรรถนะย่อยที่ 2   การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้   
2.1มีทกัษะในการวางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.2 มีทกัษะในการดูแลผูเ้รียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.3มีทกัษะในจดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์และจดัหา
แหล่งทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2.4 มีความรู้และมีทกัษะการเป็นโคช้ ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน ากบัผูเ้รียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 4.95 0.11 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที่  9 การบริหารจัดการช้ันเรียน 4.94 0.13 มากท่ีสุด 

                                        สมรรถนะ ที่ 10 การวิจัยเพือ่พฒันาการศึกษา 
สมรรถนะย่อย  การวิจัยในช้ันเรียน/การวิจัยทางการศึกษา 
10.1มีทกัษะในการใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10.2 มีทกัษะในการออกแบบวิจยั เลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและสามารถสร้างนวตักรรม หรือเลือก
วธีิการ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวิจยั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10.3 มีทกัษะในการแสวงหาข้อมูลทางการวิจยัเก่ียวกับการพฒันาและแนวโน้มใน
ปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10.4 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัไปปฏิบติัการวิจยัในชั้นเรียน
หรือการวจิยัทางการศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ย   5.00 0.00 มากท่ีสุด 
สมรรถนะ ที ่10 การวิจัยเพือ่พฒันาการศึกษา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที่ 11 การพฒันาวิชาชีพ 

สมรรถนะย่อยที่ 1   การบริการทางวิชาชีพและชุมชน 
 1.1มีการสนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปัน
ส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 

4.40 0.89 มาก 

1.2 มีความสามารถในการเป็นผูน้ าทางวชิาการและสามารถโคช้ แนะน า หรือ
ใหก้บัปรึกษาทางวชิาชีพได ้

4.40 0.89 มาก 

1.3 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกบั
เพ่ือนร่วม วชิาชีพในกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ 
(Professional  Learning Community :PLC)  

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 1  4.47 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสมรรถนะ 
                         และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D.   แปลผล 
สมรรถนะย่อยที ่2 ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวชิาการ 
2.1มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้  ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆทางวชิาการและวชิาชีพ
และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 มีทกัษะในการวางแผนในการพฒันาตนเองและเพื่อนครู 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

2.3 มีทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมและสามารถเผยแพร่ไดท้ั้งในระดบั
โรงเรียน ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2.4 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพ่ือนครู 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 4.75 0.56 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่11 การพฒันาวชิาชีพ 4.61 0.73 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่12 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 
สมรรถนะย่อย   จริยธรรมวชิาชีพ  
12.1มีความมุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม เขม็แขง็ใน
จรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

12.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกและวญิญาณแห่งความเป็นครูและ
แสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

12.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

4.60 0.89 มากท่ีสุด 

12.4 มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผิดชอบและประหยดัอดออม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

สมรรถนะยอ่ย 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่12 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 4.60 0.89 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

 
                  จากตาราง พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) ของแบบ  
สอบถามความตอ้งการจ าเป็นส าหรับครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่ียวกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ี  
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลจากผูเ้ช่ียวชาญโดยเทียบกบัเกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาในการวิจยัท่ียอมรับได้คือค่าเฉล่ีย ( X ) มากกว่า 3.50 ข้ึนไป และค่าส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555:179) ซ่ึงผลการพิจารณาตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั      
(  ̅=4.89,S.D=0.33)อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ มีค่าเฉล่ียตั้งแต่3.50ข้ึนไปและมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ไม่เกิน1.00 โดยสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนทั้ง 12 สมรรถนะมีความ เหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดทุกสมรรถนะโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง4.60 -5.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.00-0.89  สมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสมรรถนะ ท่ี 10 การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
( ̅=5.00,S.D= 0.00)  และสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสมรรถนะท่ี 12 จริยธรรม จรรยาบรรณและ
ค่านิยม ( ̅=4.60,S.D=0.89) ด้านสมรรถนะย่อยจ านวน 30 สมรรถนะค่าเฉล่ีย  ระหว่าง 4.47-5.00 
และมีค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.89  ซ่ึงมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 29 สมรรถนะ สมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅=5.00    ,S.D=0.00) 
คือสมรรถนะย่อยท่ี 3 เทคนิควิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของสมรรถนะท่ี 2 การจดักระบวนการ
เรียนรู้ สมรรถนะย่อยท่ี 2 การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21ของสมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียน
และสมรรถนะยอ่ยท่ี1ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการใน สมรรถนะท่ี 8 การพฒันาส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้ สมรรถนะยอ่ยการวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา
ในสมรรถนะท่ี 10 การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ีมีความ เหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก คือสมรรถนะย่อยท่ี 1 การบริการทางวิชาชีพและชุมชนในสมรรถนะท่ี11 การพฒันาวิชาชีพ 
( ̅=4.47,S.D=0.89) ส าหรับความเหมาะสมของตวั บ่งช้ีสมรรถนะทั้ง122ตวับ่งช้ีมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
4.40 -5.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.89โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก ท่ี สุดจ านวน120 ตัวบ่ ง ช้ี  ตัวบ่ ง ช้ีสมรรถนะ ท่ี มีค่ า เฉ ล่ี ย สู ง สุด ซ่ึ ง มีค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ
( ̅=5.00,S.D=0.00)คือตวับ่งช้ีในสมรรถนะท่ี1การออกแบบหลักสูตรคือตวับ่งช้ี (1.1,1.2,1.3,1.5) 
ของสมรรถนะยอ่ยท่ี1การรู้เร่ืองหลกัสูตร ตวับ่งช้ี (2.2) ในสมรรถนะยอ่ยท่ี2การออกแบบการเรียนรู้  
ตวับ่งช้ี (3.2,3.3)ของสมรรถนะยอ่ยท่ี 3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตวับ่งช้ีในสมรรถนะท่ี 2  
การจดักระบวนการเรียนรู้ คือตวับ่งช้ี (1.1,1.2,1.3,1.4)ในสมรรถนะย่อยท่ี1การส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตวับ่งช้ี (2.1,2.2,2.3,2.4)ในสมรรถนะย่อยท่ี 2 ความรู้ในเน้ือหา และความรู้เร่ือง   
การเรียนการสอน ตวับ่งช้ี (3.1-3.10) สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 เทคนิควิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตวับ่งช้ี  
(4.1,4.2)ในสมรรถนะย่อยท่ี  4 การจัดกระบวนการเรียนการสอน ตัวบ่งช้ีในสมรรถนะท่ี 3               
การประเมินผูเ้รียน คือตวับ่งช้ี(1.1,1.2,1.3,1.6)ในสมรรถนะย่อยท่ี1การวดัและประเมินผล ตวับ่งช้ี  
(2.1,2.2,2.3) ในสมรรถนะย่อยท่ี 2 การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21 ตัวบ่งช้ี(3.1,3.2,3.3)ใน
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 การประเมินตามสภาพจริง ตวับ่งช้ีในสมรรถนะท่ี 4 การส่ือสารคือ ตวับ่งช้ี(3,5) 
ของสมรรถนะย่อยทกัษะการส่ือสาร ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 5 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ คือตวับ่งช้ี(2,3,4) ของสมรรถนะย่อย ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตวับ่งช้ีในสมรรถนะท่ี 6 การท างานเป็นทีมคือ ตวั
บ่งช้ี (1.1) ของสมรรถนะย่อยท่ี1ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อน ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 7 
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สังคมและวฒันธรรมคือตวับ่งช้ี (1.1,1.2,1.3)ในสมรรถนะย่อยท่ี 1ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก   
ตวับ่งช้ี (2.1,2.2,2.3)ในสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม ตวับ่งช้ี(3.1) 
ในสมรรถนะย่อยท่ี 3 ทกัษะชีวิต ตวับ่งช้ี (4.2,4.3,4.4)ในสมรรถนะย่อยท่ี4 ความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม ตวับ่งช้ี (5.3)ในสมรรถนะยอ่ยท่ี 5ทกัษะพลเมือง ตวับ่งช้ี(6.2,6.3) ในสมรรถนะยอ่ยท่ี  
6 ทกัษะอาชีพ ตวับ่งช้ี(7.2,7.3)ในสมรรถนะยอ่ยท่ี 7 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี  
8  การพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้ ตวับ่งช้ี (1.1,1.2)สมรรถนะย่อยท่ี 1         
ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ ตวับ่งช้ี (2.1,2.2,2.3ในสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การพฒันา
ส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ และการใชแ้หล่งเรียนรู้ ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 9 การบริหารจดัการชั้นเรียน คือ 
ตัวบ่งช้ี(1.1,1.2)ในสมรรถนะย่อยท่ี1การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  ตัวบ่งช้ี  (2.1,2.2,2.4)   
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 10 การวิจยัเพื่อพฒันา
การศึกษา คือตวับ่งช้ี (1,2,3,4)ในสมรรถนะย่อย การวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา ตวับ่งช้ี
สมรรถนะท่ี 11 การพฒันาวิชาชีพคือตวับ่งช้ี(2.1)ในสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 ทกัษะการบริหารจดัการ/การ
สร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการ ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ตวับ่งช้ีของ
สมรรถนะท่ี 11 การพฒันาวิชาชีพคือ ตวับ่งช้ี (1.1,1.2)ในสมรรถนะย่อยท่ี1การบริการทางวิชาชีพ
และชุมชนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅= 4.40,S.D=0.89)   
 
ตารางท่ี 12  แสดงค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ           
                  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล                       

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. มคีวามรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1.1 ปฏิบติัตนตามสิทธิ  และหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
1.2 แสดงความช่ืนชมยนิดีต่อความส าเร็จของคนไทย 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
1.3 ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
1.4 ปฏิบติัตนและเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
1.5 มีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.6 มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ           
                  ต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(ต่อ)                       

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

1.7 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.8 น าหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ทกัษะทางสังคม 
 2.1สามารถท างานเป็นทีมและสร้างพลงัร่วมของกลุ่มในการปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายของกลุ่ม  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 สามารถปรับตวัเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ ความเครียดโดยการแสดงออก
ท่ีใชเ้หตุผล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 สามารถติดต่อส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือ  และมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.5 มีความสามารถในการร่วมมือกนัวางแผนและร่วมกนัอภิปราย  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.6 เคารพต่อขอ้ตกลงและคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.7 มีความสามารถในการจดัการกบัความขดัแยง้ หาทางยติุความไม่เขา้ใจ
กนัและสนบัสนุนใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดี 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

                         3. มคุีณธรรม จติสาธารณะ และจติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
3.1มีวนิยัในตนเองโดยปฏิบติัภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายทั้งของตนเอง และของกลุ่ม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 น าหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

3.3เขา้ร่วมหรือปฏิบติักิจกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่มตน 
ในชุมชนและในสงัคม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 ช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสาเขา้ร่วม แกปั้ญหา และสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหก้บั
ผูอ่ื้นหรือสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.5 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีน ้ าใจ ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นและบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสงัคม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ            
                  คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  (ต่อ)  

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

3.6 ร่วมดูแลรักษาสาธารณะ สมบติั และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ชุมชน และสงัคม  4.80 0.44 มากท่ีสุด 
3.7 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎระเบียบและกฎกติกาของชั้นเรียน โรงเรียนและ
สงัคม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.8 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบในการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขา้
ร่วมคิด ร่วมท าในกิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. ทกัษะการตดิต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล สารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ 
4.1สามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรือภาษา ต่างประเทศอ่ืนๆในการ 
ติดต่อส่ือสารได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2 มีความสามารถประเมิน แสวงหา สงัเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่ง
มีประสิทธิผลโดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.4 สามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ี
เหมาะสมได ้โดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.5 มีทกัษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ 
ตลอดจนสามารถเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ทกัษะการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ขึน้ใหม่ 
5.1สามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระดว้ยตนเอง 
เพื่อหาค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.2สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไปสู่การ
ปฏิบติัหรือน าไปใชไ้ด ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.3 มีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แขง่ขนัในเวที
ระดบัชาติและนานาชาติ   

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

5. 4 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

5.5 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

5.6 สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เก่ียวกบัประเด็นท่ีอยูใ่นความ
ตอ้งการและความสนใจของตนเองและคน้หาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.7 สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาสร้างความรู้ได ้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

 6.1สามารถเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได ้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 6.2 ควบคุมตนเอง และสามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะ
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.3 ปฏิบติัตามกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ ์ขอ้ตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สงัคม  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6.6   มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในเชิง
บวก รวมถึงสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.7 สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม
และปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

6.8 บอกจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของ
ตนเองได ้

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

6.9 น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้
อยา่งเหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7.ความสามารถในการคดิและแก้ปัญหา 
7.1 สามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์
แนวทางในการสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอน  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7.2 มีความสามารถใชก้ระบวนการคิดน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆไดเ้ช่น 
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา การตดัสินใจ การริเร่ิม และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ๆ

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7.3 สามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น และสามารถโตแ้ยง้ขอ้มูล 
ข่าวสารท่ีไดรั้บอยา่งสมเหตุสมสมผลได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7.4สามารถบอกหรือระบุสาเหตขุองปัญหาท่ีแทจ้ริงไดแ้ละสามารถตดัสินใจ
เลือกวธีิการแกปั้ญหา พิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวธีิการแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสมกบัปัญหา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

                                   8.ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
8.1รู้เทคโนโลย ีและรู้สารสนเทศ ในระดบัพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเขา้ถึงและ
สามารถใช ้ICTเพ่ือการคน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8.2สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรคง์าน ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ ผลงานได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8.3 สามารถก าหนดค าถามปัญหาและหวัขอ้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการสารสนเทศได ้ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

8.4มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ประเมิน 
และใชป้ระโยชนจ์ากสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตาม
หลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8.5 สามารถใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะการจดัการสารสนเทศเพื่อ
พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิด
แกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

8.6 สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้และ
สามารถติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้มูลผา่นโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line 
,Facebook ,Google Apps และGoogle for Education เป็นตน้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8.7สามารถสร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ (digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบน
เวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

                        9. ทกัษะการท างานแบบร่วมมอืกนั การท างานเป็นทมี 
9.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์และ
จดัล าดบัความส าคญัของงานกบัหมู่คณะไดแ้ละครบทุกขั้นตอน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9.2สามารถท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏิบติังานตามบทบาทและ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเป็นระบบ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9.3 มีมนุษยสมัพนัธ์ พ่ึงพาอาศยั และช่วยเหลือกนั และสามารถประสานการ
ท างานร่วมกบัหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9.4รักษาบรรยากาศในการท างานและปรับตวัหากนัเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์ใน
การท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 



195 
 

ตารางท่ี 12  แสดงค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ           
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คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
 ̅ S.D. 

                        9. ทกัษะการท างานแบบร่วมมอืกนั การท างานเป็นทมี 
9.5การจดัแบ่งบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ
ความถนดัของสมาชิกและปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ  

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

10.การสรุปองค์ความรู้ 
10.1อธิบายความเป็นมาของศาสตร์ หลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10.2วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม และสรุปองค์
ความรู้อภิปรายผลได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10.3สามารถเสนอแนวคิด วธีิการหรือรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
10.การสรุปองค์ความรู้ 

10.4 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเองได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10. 5ความสามารถในการ ซกัถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัผูอ่ื้นได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10.6สามารถเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ จดักลุ่มตามความคิดตามมิติท่ี
ก าหนด และจดักลุ่มความสมัพนัธ์มาสรุปเป็นองคค์วามรู้ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

11.มคีวามรู้ยุคดจิทิลั  
11.1รู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความ 
สามารถในการวเิคราะห์และประเมินขอ้มูลดิจิทลั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11.2 มีความเขา้ใจว่าจะใชเ้ทคโนโลยีดว้ยวิธีใด กบัใคร เม่ือใด และรู้วิธีการกระท า
อยา่งสมเหตุสมผลรวมถึงการออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11.3 ระบุประเดน็ทาง เศรษฐศาสตร์ วเิคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและ
ผลตอบแทนได ้

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11.4 มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

12. มสุีขภาพกายและสุขภาพใจทีส่มบูรณ์ 
 12.1 ผูเ้รียนมีน ้ าหนกั ส่วนสูง และพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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แปลผล 
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12.2มีความมัน่คงทางอารมณ์ กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัเพศ
วยั ตามบทบาทหนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษาแก่ผูอ่ื้นได ้และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

12.3 เขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

12.4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  สามารถปรับตวั ปฏิบติั
ตนต่อผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

13. ทกัษะด้านอาชีพและการมวีนิยัในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
13.1 มีความสามารถในการวเิคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบ
และด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

13.2 แสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันาตนเอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

13.3 สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด
อยา่งมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

13.4มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมีความ
มุ่งมัน่พฒันางานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์  

5.00 0.00   มากท่ีสุด 

14. ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ด้านวตักรรม 
14.1 มีสามารถคิดริเร่ิม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่
ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้ าของเดิม 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

14.2 สามารถเช่ือมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเขา้กบัประสบการณ์
ใหม่และ สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

 14.3 สามารถน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
หรือการจดัการมาพฒันาใหเ้กิดกระบวนการใหม่ๆหรือเกิดผลิตภณัฑ ์               

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

14.4 สามารถสร้างสรรคผ์ลงานและน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งใน
โรงเรียนและระดบัชาติ 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 

  
                   จากตาราง พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index   
CVI)ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลโดยเทียบ 
กบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาในการวิจยัท่ียอมรับไดคื้อค่าเฉล่ีย( X )มากกว่า3.50ข้ึนไป
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00 (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,2555:179) พบวา่ คุณลกัษณะของผูเ้รียน
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ท่ีเป็นสากลทุกรายการมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.94,S.D.= 
0.12) และมีค่าเฉล่ียรายขอ้อยู่ระหว่าง4.80-5.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00-0.44 
สามารถน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อน าไปสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลได ้ 
                    จากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเก่ียวกบัสมรรถนะ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็น
สากล นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัไดมี้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ตดัทอน ปรับขอ้ความ และภาษาเพื่อให้ 
การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึนซ่ึงขอ้เสนอแนะมีผลสรุป ดงัตารางท่ี 23  
 
ตารางท่ี 13  แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ 
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
รายการปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

สมรรถนะท่ี 1  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 1การ
รู้เร่ืองหลกัสูตร 

1.1 มีความรู้และ
สามารถวเิคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 

1.ใหต้ดัค าวา่แกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 
2.ใหเ้พ่ิมความรู้และ
ทกัษะในการศึกษา
บริบทของชุมชนท่ีเป็น
พ้ืนฐานในการพฒันา
หลกัสูตร 

1. มีความรู้และสามารถ
วเิคราะห์หลกัสูตร 
2.มีความรู้และทกัษะใน
การศึกษาบริบทของชุมชนท่ี
เป็นพ้ืนฐานในการพฒันา
หลกัสูตร 

สมรรถนะท่ี 1  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 
การรู้รูปแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน                                      

- 

ใหเ้พ่ิมพฤติกรรมบ่งช้ี/
คุณลกัษณะโดยใหเ้พ่ิมมี
องคค์วามรู้เก่ียวกบั
รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

สมรรถนะท่ี 2    
 สมรรถนะยอ่ยท่ี 2  
ความรู้ในเน้ือหา และ
ความรู้เร่ืองการเรียน 
การสอน 

              - 

 ใหเ้พ่ิมเติม พฤติกรรม
บ่งช้ี//คุณลกัษณะโดยให ้
เพ่ิม มีความรู้และ
สามารถบูรณาการการ
เรียนรู้ 

มีความรู้และสามารถบูรณาการ
การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ(ต่อ) 
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
รายการปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

สมรรถนะท่ี 2    
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 
เทคนิควธีิการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกตวับ่งช้ีจะใชค้  า
วา่มีความรู้และมี
ความ สามารถ 

1)ใหแ้ยกเป็น2ส่วนคือ
ส่วนท่ี 1  มีความรู้ใน
เทคนิคการจดัการเรียนรู้ 
ส่วนท่ี 2 มีความสามารถ
ใชเ้ทคนิคการจดัการ
เรียนรู้ในแต่ละเทคนิค
โดยใหเ้ทคนิควธีิการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพไป
เพ่ิมเติมใน 

1.มีความรู้ในวธีิการสอนแบบ
แกปั้ญหา (Problem solving) 
2.มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการจดัการ
เรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้น (Flipped Classroom 
3.มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
สอนแบบใชปั้ญหาเป็น  

 

สมรรถนะยอ่ยท่ี  4   การ
จดัระบวนการเรียนการ
สอน 

ฐาน(Problem – based Learning : 
PBL) 
4.มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค 
วธีิการการจดักระบวนการ 
การเรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 
5 ขั้น :QSCCS 
5.มีความรู้ในการใชเ้ทคนิควธีิการ
สอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning : PBL) 
6.มีความรู้ในการใชว้ธีิการสอนท่ี
หลากหลายและทนัสมยัเหมาะสม
กบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้
7.มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคการ
สอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 
8.มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคการ
สอนแบบบูรณาการ 
9.มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
แนวคิด วธีิการสอนแบบการเรียน
แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) 
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ(ต่อ) 
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม รายการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

 

  

10.มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอน
เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิด 
ซ่ึงประกอบดว้ย 
 -ทกัษะการคิดวเิคราะห์ /คิด 
สงัเคราะห์  
-ทกัษะการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ- 
ทกัษะการแกปั้ญหา- ทกัษะการรู้
คิด  
 -ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
11. มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
12. มีความรู้ในเทคนิคหรือวธีิการ
สอนท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของ
ผูเ้รียน 
13.มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิค วธีิการ
สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 
14.มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค 
กลยทุธ์การสอนท่ีเช่ือมโยงกบั
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
15.มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค วธีิการ
ในการใชใ้ชพ้ลงัค าถาม(Power 
Questions) 
16 มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้
คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the 
Future) .1 มีความสามารถในการ
จดักระบวนการเรียนการสอนโดย  
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ(ต่อ) 
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
รายการปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

 

  

ใชเ้ทคนิค วธีิสอนแบบแกปั้ญหา 
(Problem solving)  
เทคนิค วธีิการจดัการเรียนการ
สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
(Flipped Classroom) 
3.3มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน 
โดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน(Problem – based 
Learning : PBL) 
3.4 มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค วธีิการการเรียนรู้ตาม
กระบวนการบนัได 5 ขั้น 
:QSCCS 
3.5 มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิควธีิการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning : PBL) 
3.6 มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน โดย
ใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลายและ
ทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ี
ระบุไว ้
3.7มีความสามารถในการ จดั
กระบวนการเรียนการสอน  
โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 
เพื่อนสอนเพื่อน 
3.8มีความสามารถในการจดั 
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม รายการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

 

  

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 
เพื่อนสอนเพื่อน 
3.8มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 
3.9 มีความสามารถน าหลกัการ
แนวคิด วธีิการสอนแบบการเรียน
แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning)ไปใชใ้นการจดัการเรียน 
การสอน 
3.10มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้การสอนเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิดซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 -ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์  
-ทกัษะการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
(Critical Thinking Skills)   
- ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem 
Solving Skills)   
- ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition 
Skills) 
 ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
3.11มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
3.12 มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุ  
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
รายการปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ 

 

  

ปัญญาของผูเ้รียน. 
3.13มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบั
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
3.14 มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงั
ค าถาม(Power Questions) 
3.15 มีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้
คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for 
the Future 
 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 5 
ทกัษะการสะทอ้น
และการสร้างนิสยัใน
การคิด 

5.1มีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด 
ห ลั ก ก า ร ก า ร
ส ะ ท้ อ น คิ ด 
(Reflective 
Thinking) และ
สามารถน าแนวคิด 
ห ลั ก ก า ร ไ ป
ประยุกต์ใชใ้นการจัด
กิจกรรมการเรียน 

ใหแ้ยกขอ้5.1เป็น 2 ส่วน
คือส่วนท่ีเป็นความ
ความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถโดยใหแ้ยก
เป็น 2ขอ้ 

5.1มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิด 
หลกัการการสะทอ้นคิด 
(Reflective Thinking) 
5.2มีความสามารถในการน า
แนวคิด หลกัการไปประยกุตใ์ช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

สมรรถนะหลกัท่ี 3  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 1    
การวดัและ
ประเมินผล
(Classroom Based 
Assessment ) 

1.1 สามารถน า
ความรู้ความเขา้ใจ
ในหลกัการการวดั
และประเมินผลไป
ประเมินผลผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.ในขอ้1.1ใหต้ดัค าวา่ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพออก 
1.2ใหเ้พ่ิมเติมสามารถน า
ผลการประเมินไปใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียน 

1.1.สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ
ในหลกัการการวดัและ
ประเมินผลไปประเมินผลผูเ้รียน
ได ้
เพ่ิมเติม1 รายการเป็นขอ้1.7 
1.7 สามารถน าผลการประเมินไป
ใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 13 แสดงรายละเอียดขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
สมรรถนะการจดั 
การเรียนการสอน/ 
สมรรถนะยอ่ย 

ขอ้ความเดิม ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม รายการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

สมรรถนะท่ี 4   
สมรรถนะยอ่ย   
ทกัษะการส่ือสาร   

4.1. มีความสามารถ
ในการใชภ้าษาไทย/
ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาต่าง ประเทศ
อ่ืนๆในการฟัง พดู 
อ่านและเขียนได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ใหแ้ยกมีความ 
สามารถในการใช้
ภาษาไทย/
ภาษาองักฤษเป็น 2 
รายการ 
 

4.1  มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยในการฟัง พดู อ่านและ
เขียนได ้
4.2มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆในการฟัง พดู อ่านและเขียน
ได ้

สมรรถนะท่ี 5  
สมรรถนะยอ่ย     
ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 

ใหเ้พ่ิมเติมทกัษะการ
รู้เท่าทนัส่ือ 

เพ่ิมเติม 1รายการเป็นขอ้ 5.5 
5.5มีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 

สมรรถนะท่ี 7   
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2
ความรู้ทางความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

 

ใหเ้พ่ิมเติมใหมี้
ทศันคติท่ีเป็นบวก 
ยอมรับความ
หลากหลายและความ
แตกต่างในสงัคมได ้

เพ่ิมเติม 1รายการเป็นขอ้ 2.4 
2.4มีทศันคติท่ีเป็นบวก ยอมรับ
ความหลากหลายและความแตกตา่ง
ในสงัคมได ้

สมรรถนะท่ี 7    
สมรรถนะยอ่ยท่ี 4   
ความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม 
 

 

ใหเ้พ่ิมเติมมี
ความสามารถในการ
ปรับตวัหรืตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม 

เพ่ิมเติม 1รายการเป็นขอ้ 4.6 
4.6 มีความสามารถ ในการปรับตวั
หรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม 

 
                 จากตาราง พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้การตดัทอน ปรับขอ้ความและภาษาและให้ขอ้เสนอแนะ 
เพิ่มเติมจ านวน 6 สมรรถนะซ่ึงไดแ้ก่ 1) สมรรถนะท่ี 1การออกแบบหลกัสูตรมีจ านวน2สมรรถนะ
ยอ่ย คือ สมรรถนะยอ่ยท่ี 1 การรู้เร่ืองหลกัสูตร และสมรรถนะยอ่ยท่ี3การรู้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
ของผูเ้รียน 2) สมรรถนะท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้มีจ านวน 4 สมรรถนะยอ่ยคือสมรรถนะยอ่ยท่ี
2 ความรู้ในเน้ือหาและความรู้เร่ืองการเรียนการสอน สมรรถนะยอ่ยท่ี3เทคนิควิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 4 การจดักระบวนการเรียนการสอน และสมรรถนะยอ่ยท่ี 5 ทกัษะการสะทอ้นและ
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การสร้างนิสัยในการคิด   3) สมรรถนะท่ี 3  สมรรถนะการประเมินผูเ้รียนมีจ านวน 1สมรรถนะยอ่ย
คือ สมรรถนะย่อยท่ี 1  การวดัและประเมินผล4) สมรรถนะท่ี 4  สมรรถนะการส่ือสารมีจ านวน
สมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะคือ ทักษะการส่ือสาร 5) สมรรถนะท่ี 5  สมรรถนะการใช้ข้อมูล
สารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ มีจ  านวน 1 สมรรถนะยอ่ยคือ ทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และ 6)สมรรถนะท่ี 7  มีจ  านวน  2 สมรรถนะ
ยอ่ย คือสมรรถนะยอ่ยท่ี 2  ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมและสมรรถนะยอ่ยท่ี 4   ความ
ตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม 

     2. ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
                  จากการน าแบบสอบถามท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผู ้เช่ียวชาญ
ไปทดลองใช้ (Tryout) กบัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในโรงเรียนราชินีบูรณะ  จงัหวดันครปฐมจ านวน 
30 คนซ่ึงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมาท าการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alph’s - Coefficient) วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0 .9975 ปรากฏผลดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  14  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

                                             ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 1. ชาย 
 2. หญิง 

 
9 
21 

 
30.00 
70.00 

2. อาย ุ
 1. 21 – 25 ปี 

 2. 26 – 30 ปี 
 3. 31 – 35 ปี 
 4. 36– 40 ปี 
 5. 41 –45 ปี 

 6. 46 – 50 ปี 
7. มากกวา่ 51 ปี 

 
3 
6 
4 
2 
3 
4 
8 

 
10.00 
20.00 
13.33 
6.67 
10.00 
13.33 
26.67 

3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 1. ปริญญาตรี 
 2. ปริญญาโท 
 3. ปริญญาเอก 

 
22 
8 
0 

 
73.33 
26.67 
0.00 
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ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
                                             ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
6 
7 
3 
6 
1 
3 
2 
2 

 
20.00 
23.33 
10.00 
20.00 
3.33 
10.00 
6.67 
6.67 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 
1. 1-5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. 16 – 20 ปี 
5. 21-25 ปี 
6.26 ปีข้ึนไป 

 
5 
4 
2 
3 
3 
13 

 
16.67 
13.33 
6.67 
10.00 
10.00 
43.33 

                       
                 จากตาราง    พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00  เป็นเพศชาย จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  เม่ือจ าแนกตามอายุพบวา่มีอายุมากกวา่51ปี
ข้ึนไปมีมากท่ีสุดจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  รองลงมาคือช่วงอายุระหวา่ง 26 – 30 ปีจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ20.00  ช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี และช่วงอายุระหวา่ง 46 – 50 มีจ  านวนอยา่งละ 4  
คน รวมทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ  26.67 ช่วงอายุระหวา่ง 21 – 25 ปีและช่วงอายุระหวา่ง 41 – 45  
จ านวนอยา่งละ 3 คนรวม 6 คน คิดเป็นร้อยละ20.00และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุ 36-40มีจ านวน2คนคิด
เป็นร้อยละ 6.67 
                 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด  พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ73.33 รองลงมา ปริญญาโทจ านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 26.67   และ

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ23.33กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศอยา่งละ6 คนรวมจ านวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจ านวนอยา่งละ  3 คนรวมจ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยา่งละ 2 คนรวมจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ20.00  

ส าหรับประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 26 ปีข้ึน

ไป จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ43.33 รองลงมาตามล าดบัคือ 1-5 ปีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ16.67 

ปฏิบติัการสอน 6 – 10 ปีจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ13.33   ปฏิบติัการสอน 16 – 20 ปีและ21-25 ปีอยา่ง

ละ 3 คน รวมจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 และปฏิบติัการสอน11 – 15 ปีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 6.67 

ตารางท่ี 15  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล                                          

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
   Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

สมรรถนะที1่ การออกแบบหลกัสูตร 

สมรรถนะย่อยที ่1  การพฒันาหลักสูตร 
1.1  มีความรู้และสามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 0.743 0.997 
1.2สามารถจดัท าค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิา 0.699 0.997 
1.3 มีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรครอบคลุมทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรอาเซียนและ
หลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

0.776 
 

0.997 
 

1.4  มีความสามารถในการสร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกบัหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอาเซียน และเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

0.888 0.997 

1.5 มีความรู้ความสามารถในการประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไป
ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  

0.888 0.997 

1.6 มีความรู้และทกัษะในการศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพฒันา
หลกัสูตร 

0.917 0.997 

สมรรถนะย่อยท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้ 
2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์น ามาออกแบบการเรียนรู้ 

0.806 0.997 

2.2มีทกัษะในการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล น าขอ้มูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวช้ีวดั สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดคลอ้งเหมาะสมกับวยั ธรรมชาติ  แตกต่างระหว่างบุคคล 
และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 

0.755 0.997 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
   Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

2.3 สามารถออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

0.796 0.997 

2.4  สามารถน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ และปรับใช้
ตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามเป้าหมาย 

0.789 0.997 

2.5มีความรู้และสามารถประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ ปรับปรุง/
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

0.796 0.997 

2.6ใชค้วามรู้ความเขา้ใจหลกัจิตวทิยา การพฒันาการและทฤษฎีการเรียนรู้ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

0.796 0.997 

สมรรถนะย่อยท่ี 3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน                                      
3.1 สามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตวัผูเ้รียน 0.861 0.997 
3.2 มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 0.848 0.997 
3.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดเป้าหมาย  วางแผนการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกบัรูปแบบ 
การเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง 

0.907 0.997 

3 .4 สามารถประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพตอบสนองการเรียนรู้ 
และความตอ้งการตามรูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน 

0.907 0.997 
 

3.5 ใชก้ลยุทธ์และประสบการณ์ในการสร้างความเช่ียวชาญตามความถนัด ความ
สนใจและเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

0.923 0.997 

                                  สมรรถนะท่ี 2   สมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สมรรถนะย่อยที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.1มีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 

0.898 
 

0.997 
 

1.2 มีความสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้
แบบน าตนเอง(Self-Directed Learning) 

0.848 
 

0997 
 

 1.3มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยการปฏิบติัหรือลง
มือท า (Learning by doing) เนน้ฝึกทกัษะเพ่ือน าไปสู่สัมมาชีพ    

0.923 
 

0.997 
 

 1.4มีความรู้และสามารถส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนผา่นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) 

0.912 
 

0.997 
 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ในเนื้อหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน 
2.1มีทกัษะในการเลือกเทคนิค กลยทุธ์วธีิสอนท่ีตรงกบัจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรม
การเรียนการสอน และศกัยภาพของผูเ้รียน 

0.912 
 

0.997 
 



208 
 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
   Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ในเนื้อหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน 
2.1มีทักษะในการเลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรงกับจุดประสงค์ เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และศกัยภาพของผูเ้รียน 

0.912 0.997 

2.2มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวชิาและสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย 

0.912 0.997 

2.3มีความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

0.878 0.997 
 

2.4มีความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 0.891 0.997 
2.5 มีความรู้และสามารถเบูรณาการการเรียนรู้ได ้ 0.942 0.997 
                                     สมรรถนะย่อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
3.1มีความรู้ในวธีิการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem solving) 0.853 0.997 
3.2มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom)  

0.843 0.997 

3.3มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – based 
Learning : PBL) 

0.805 0.997 

3.4มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค วธีิการการจดักระบวนการการเรียนรู้ตาม 
กระบวนการบนัได 5 ขั้น :QSCCS 

0.925  0997  

3.5มีความรู้ในการใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project- based 
Learning : PBL) 

0.948  0.997 

3.6มีความรู้ในการใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกบั เน้ือหาท่ีระบุไว ้ 0.932  0.997 
3.7 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 0.956  0.997  
3.8 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 0.940  0.997  
3.9มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิด วธีิการสอนแบบ  
การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  

0.915  0.997  

3.10มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดซ่ึง  
 ประกอบดว้ย   -ทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Analytical  Thinking ) 
 -คิดสังเคราะห์  (synthesis Thinking)  
-ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical Thinking Skills)   
 - ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills)    
-ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skill  -ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative  

 
 

0.8798  

 
 

0.997  
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ตารางท่ี 15  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
   Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

 - ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills)    
 -ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skill 
-ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

  

3.11 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 0.921  0.997  
3.12   มีความรู้ในเทคนิคหรือวธีิการสอนท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน  0.921  0.997 
3.13 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิค วธีิการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ ดว้ย 
ตนเอง(Constructivism) 

0.891 0.997 

3.14 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคกลยทุธ์การสอนท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะใน ศตวรรษท่ี 21  0.924  0.997  
3.15 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค วธีิการในการใชใ้ชพ้ลงัค าถาม (Power  Questions)  0.831 0.997   
3.16 มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the Future)   0.861 0.997  
 สมรรถนะย่อยท่ี  4    กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
3.1 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิสอนแบบ 
แกปั้ญหา (Problem solving)  

0.938  0.997 

 3.2 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการ
เรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom)  

0.812 0.997  

3.3มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบ 
ใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – based Learning : PBL)  

0.814 0.997  

3.4 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิการการ 
เรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 5 ขั้น :QSCCS 

0.761 0.997 

3.5 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบ
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) 

0.884 0. 099 

3.6 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการสอนที่
หลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้

0.094 0.9975 

3.7มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน 

0.932 0.997 

3.8มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
บูรณาการ 

0.952 0.997 

3.9  การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 0.932 0.997 
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ตารางท่ี  15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล( (ต่อ) 

 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

3.10มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้การสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิด
ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Analytical  Thinking ) 
 -คิดสังเคราะห์  (synthesis Thinking)  
-ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical Thinking Skills)    
- ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills)    
- ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)  
  -ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

     0.932 0.997 

3.11มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 0.089 0.997 
3.12 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน 0.842 0.997 
3.13มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 

0.938 0.997 

3.14 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงัค าถาม(Power 
Questions) 

0.872 0.997 

3.15 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง5 
(Five Minds for the Future) 

0.916 0. 099 

3.16มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธีิการตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 

0.827 0.997 

สมรรถนะย่อยที่ 5 ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิด 
5.1มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการการสะทอ้นคิด (Reflective Thinking)  0.899 0.997 
5.2มีความสามารถในการน าแนวคิด หลกัการไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

0.899 0.997 

5.3 มีความรู้ความสามารถในการเลือกใชเ้ทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ในการส่งเสริมทกัษะการ
สะทอ้นคิดและการสร้างนิสัยในการคิดตามความแตกต่างและ วยัของผูเ้รียน 

0.905 0.997 

5.4 สามารถใชเ้ทคนิควธีิการสะทอ้นคิด การเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงการท างาน After Action Review (AAR)ได ้

0.971 0.997 

สมรรถนะท่ี   3 สมรรถนะการประเมินผู้เรียน 
สมรรถนะย่อยที่ 1    การวัดและประเมินผล(Classroom Based Assessment ) 
1.1สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการการวดัและประเมินผลไปประเมินผลผูเ้รียนได ้ 0.923 0.997 
1.2 มีความสามารถและมีทกัษะในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลายตาม
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัเหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรม การเรียนรู้และผูเ้รียน   

0.910 0.997 
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ตารางท่ี  15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล( (ต่อ) 

 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

1.2 มีความสามารถและมีทกัษะในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลายตาม
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัเหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรม การเรียนรู้และผูเ้รียน   

0.911 0.997 

1.3มีความรู้และทกัษะในการสร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบัขั้นพฤติกรรมของ
แต่ละประเภทของมาตรฐานตวัช้ีวดัการเรียนรู้รายวชิาและสอดคลอ้งกบัการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

0.893 0.997 

1.4 มีทกัษะในการประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment  for Learning )  และการวดั
ประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment  as  Learning)ของผูเ้รียน 

0.910 0.997 

1.5มีทกัษะการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้(Assessment of Learning ) ตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

0.929 0.997 

1.6 มีทกัษะการประเมินเพ่ือพฒันา/ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายคน  0.899  0.997 
1.7.มีความสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 0.873 0.997 
สมรรถนะย่อยที่  2  การประเมินทักษะในศตวรรษที่21 
2.1สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในระบบการประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21ไป
ประเมินทกัษะผูเ้รียน 

0.854 0.997 

2.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการวดัและประเมินผลทั้งระบบออนไลน ์(online) 
และออฟไลน(์offline) 

0.863 0.997 

2.3 มีทกัษะในการสะทอ้นและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั(Feedback) จากการประเมิน ผล
ผูเ้รียนและใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน 

0.892 0.997 

สมรรถนะย่อยที่  3    การประเมินตามสภาพจริง 
3.1 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเก่ียวกบัการประเมิน สภาพจริงไปใช้
ในการประเมินผูเ้รียน 

0.884 0.997 

 3.2  มีความสามารถในการออกแบบภาระงานและสร้างเคร่ืองมือในการประเมิน
ตามสภาพจริง 

0.884 0.997 

3.3 มีทกัษะในการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนในการท าแฟ้มสะสมงานและใชแ้ฟ้มสะสม
งานในการประเมินผูเ้รียน 

0.901 0.997 

3.4 มีทกัษะในการวางแผนและออกแบบในการประเมินโดยใหผู้เ้รียนประเมิน
ตนเองการประเมิน ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูป้กครอง 

0.861 0.997 
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ตารางท่ี  15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล( (ต่อ) 

 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

สมรรถนะที่ 4   สมรรถนะการส่ือสาร 
สมรรถนะย่อย   ทักษะการส่ือสาร   
4.1  มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการฟัง พดู อ่านและเขียนได ้ 0.801  0.997 
4.2มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการฟัง พดู 
อ่านและเขียนได ้

0.776 0.997 

4.3มีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

0.640 0.997 

4.4  มีสมรรถนะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 0.719 0.997 
4.5 มีทกัษะการส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) 

0.715 0.997 

สมรรถนะท่ี 5  สมรรถนะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
สมรรถนะย่อย     ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5.1 มีความรู้และเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆ 0.824 0.997 
5.2 มีทกัษะในการสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 0.889 0.997 
5.3 มีความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะในการสืบค้นข้อมูล  การ
ส่ือสาร  การแก้ปัญหา การท างาน การน าเสนอ  การสร้างสรรคน์วตักรรมและ
อาชีพใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล  

0.883 0.997 

5.4 มีความสามารถใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอน การวดั 
และประเมินผล  ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถ  ความ
สนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

0.833 0.997 

5.5มีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 0.844 0.997 
สมรรถนะที่ 6 สมรรถนะการท างานเป็นทีม 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนร่วมกนักบัเพือ่น(Co-Learning) 
1.1มีทกัษะในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวางแผนและด าเนินงานร่วมกบั
หมู่คณะอยา่งเป็นระบบ 

0.879 0.997 

1.2 มีทกัษะในการวนิิจฉยัท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและการพฒันาการของผูเ้รียน
ในการจดักลุ่มของผูเ้รียนท่ีจะเรียนและท างานร่วมกนัเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ร่วมกนั 

0.847 0.997 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล( (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. 3 มีความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาทกัษะในการใชเ้หตุผล  ทกัษะการคิดวเิคราะห์/คิด
อยา่งมีวิจารณญาณทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน 

0.840 0.997 

1.4 สามารถน าความรู้ความเขา้ในหลกัการของการเรียนแบบเรียนร่วมกันกับเพ่ือน
(Co-Learning)มาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกับผูอ่ื้นตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0.787 0.997 

1.5มีทกัษะในการเสริมแรงให้ก าลงัใจส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและผูเ้รียนใน
การปฏิบติังาน 

0.833 0.997 

1.6 มีทกัษะในการปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนหรือแสดงบทบาทผูน้ า และผูต้ามไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

0.814 0.997 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 
2.1 มีความสามารถในการฝึกและพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ 
เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 

0.811 0.997 

2.2 มี ความรู้และเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสามารถใชก้ล
ยทุธ์ วธีิการ และหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบติั
เพื่อเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ึง
ไดแ้ก่ -การรู้จกัรักตนเองและสังคม(Learning to love )  
-การตระหนกัรู้สังคม ( Social-awareness)  
-ความสามารถทางการเขา้สังคม (Social Competence)  
- การสร้างสัมพนัธภาพ อนัดีระหวา่งบุคคล (Relationship skills)  
-การจดัการตนเอง (Self-management) 
 -การมีจิตสาธารณะ(Public mind)   

0.797 0.997 

สมรรถนะที่ 7   สมรรถนะทางสังคมและวัฒนธรรม 
สมรรถนะย่อยท่ี 1   ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลก 
1.1มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกัต่อโลก (global  awareness) 
และสามารถใชฐ้านความรู้ไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโลก
หรือโลกศึกษา 

0.726 0.997 

1.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก 
(state of planet awareness) การพฒันา แนวโนม้และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไป
บูรณาการในการเรียนการสอน 

0.630 0.997 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(  (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

1.3 มีการบูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหัวขอ้เก่ียวกับโลกและความตระหนักต่อโลก (global  
awareness) เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของ ผูเ้รียน ใน
ประเทศ และในโลกเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน  

0.630 0.997 

สมรรถนะย่อยที่ 2  ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย กระบวนการทางสังคม ศาสนา วฒันธรรม 
แบบแผนทางสังคมของชุมชน วถีิชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้รียน 

0.873 0.997 

2.2 มีทกัษะในการประเมิน การสะทอ้นความรู้ ความคิด วิธีปฏิบติั และสุนทรียะบนความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม และการปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของผูเ้รียน 

0.873 0.997 

2.3 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรม
ไปจดัการเรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือ 

0.909 0.997 

2.4  มีทศันคติท่ีเป็นบวก ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในสังคมได ้ 0.817 0.997 
 สมรรถนะย่อยที่  3  ทักษะชีวิต  
3.1 มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับ ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะชีวิตแล ะ
แนวทางการเสริมสร้างทกัษะชีวิตท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคญัไวใ้นหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

0.754 0.997  

3.2 สามารถปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างในเร่ืองของการมีทกัษะชีวิตเพ่ือให้ ผูเ้รียน
ไดป้ฏิบติัตาม  

0.743 0.997 

3.3 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการและแนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวติไป
บูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติั 

0.807 0.997 

สมรรถนะย่อยท่ี 4   ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม 
4.1สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนไดเ้พ่ือให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 0.792 0.997  
4.2 มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจและมีความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มและ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

0.881 0.997 

4.3 มีทกัษะในการใชก้ลยุทธ์และวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความตระหนัก  และจิตส านึก
ใหก้บัผูเ้รียนในการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของ ระบบนิเวศ 

0.881 0.997 

4.4 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิธีการท่ีถูกต้องและเหมาะสมของความ 
ตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้มมาประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมและฝึกปฏิบติัเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคแ์ละพฒันา/แกไ้ขส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั  

 
0.907 

 
0.997 

 
4.5 สามารถเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและปัญหา
หรือมลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม 

0.881 0.997 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(  (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

4.6มีความสามารถ ในการปรับตัวหรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม 

0.992 0.997 

สมรรถนะย่อยที่  5   ทักษะพลเมือง 
5.1 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของทกัษะพลเมือง 0.858 0.997 
5.2 สามารถปฏิบติัตนเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฎิบติัตาม 0.893 0.997 
5.3 มีความสามารถในการใช้วิธีการท่ีหลากหลายฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีทักษะท่ีเป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง 

0.851 0.997 

5.4  สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดของการมีทกัษะพลเมือง
ไกพฒันากระบวนการเรียนการสอนและจดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา
ความเป็นพลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคมใหก้บัผูเ้รียน 

0.782 0.997 

สมรรถนะย่อยที่  6   ทักษะอาชีพ 
6.1มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อสังคม 0.894 0.997 
6.2 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในพ้ืนฐานความรู้ของทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดท่ีใชน้วตักรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาเพ่ือส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัจริง 

0.803 0.997 

6.3 มีทกัษะในการจดักิจกรรม สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบติัจริง ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนเพ่ือให้มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในอาชีพ 

0.865 0.997 

6.4 สามารถน าความรู้และความเข้าใจในหลกัการและแนวคิดมาจัดกิจกรรมให้
ผูเ้รียนได ้ฝึกปฏิบติัจริงจนสามารถเกิดผลงาน/ช้ินงาน และสามารถคิด วิเคราะห์ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาตนเองเพ่ือเขา้สู่อาชีพได ้

0.867 0.997 

สมรรถนะย่อยท่ี 7  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7.1 สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งเพ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 0.831 0.997 
7.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและให้ความคิดรวบยอดเพื่อ
เสริมสร้างใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

0.905 0.997 

7.3 มีความรู้และมีทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

0.981 0.997 

สมรรถนะที่ 8  สมรรถนะการพฒันาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะย่อยที่ 1   ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
1.1มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรคน์วตักรรม
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลผลิตใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน
(Productive Mind ) 

0.831 0.997 
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ตารางท่ี 15  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(  (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

1.2สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้การคิดสร้างสรรค ์คิดส่ิง
ใหม่ๆใหก้บัตนเองและสังคม (Creative Mind ) 

0.924 0.997 

สมรรถนะย่อยท่ี 2  การพฒันาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ 
2.1 มีทกัษะในการจดัท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มลู สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0.866 0.997 
2.2 มีทกัษะในการเลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้และบูรณาการแหล่งเรียนรู้จากเครือข่ายการ
เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยัของผูเ้รียน 

0.897 0.997 

2.3 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการการพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ 
ไปประยกุตใ์ชจ้นเกิดผลงานและช้ินงาน 

0.897 0.997 

2.4 มีทกัษะในการติดตามและประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 

0.897 0.997 

สมรรถนะที่  9 สมรรถนะการบริหารจัดการช้ันเรียน 
สมรรถนะย่อยที่ 1   การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1.1มีทกัษะในการสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน
และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

0.811 0.997 

1.2 มีทกัษะในการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 

0.811 0.997 

1.3 มีทกัษะในการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 0.790 0.997 
สมรรถนะย่อยที่ 2   การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
2.1 มีทกัษะในการวางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 0.814 0.997 
2.2 มีทกัษะในการดูแลผูเ้รียน 0.801 0.997 
2.3 มีทกัษะในจดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์และ
จดัหาแหล่งทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0.814 0.997 

2.4มีความรู้และมีทกัษะการเป็นโคช้ ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน ากบัผูเ้รียน 0.820 0.997 
สมรรถนะย่อย  การวิจัยในช้ันเรียน/การวิจัยทางการศึกษา 
10.1มีทกัษะในการใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

0.910 0.997 

10.2 มีทกัษะในการออกแบบวจิยั เลือกใชร้ะเบียบวธีิวจิยัและสามารถสร้าง
นวตักรรม หรือเลือกวธีิการ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวิจยั 

0.878 0.997 

10.3 มีทกัษะในการแสวงหาขอ้มลูทางการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและแนวโนม้ใน
ปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 

0.878 0.997 
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ตารางท่ี 15  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นของครู  
                    ท่ีมีต่อสมรรถนะตวับ่งช้ีสมรรถนะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(  (ต่อ) 

สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

10.4 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวจิยัใน
ชั้นเรียนหรือการวจิยัทางการศึกษา 

0.878 0.997 

สมรรถนะที่ 11 สมรรถนะด้านการพฒันาวิชาชีพ 
สมรรถนะย่อยท่ี 1   การบริการทางวิชาชีพและชุมชน 
1.1 มีการสนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการให้การศึกษา การมีส่วน
ร่วม การแบ่งปันส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้ งการบูรณาการหลอมรวมทักษะ
หลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 

0.907 0.997 

1.2มีความสามารถในการเป็นผูน้ าทางวิชาการและสามารถโค้ช แนะน า หรือ
ใหก้บัปรึกษาทางวชิาชีพได ้

0.903 0.997 

1.3 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับ
เพ่ือนร่วมวิชาชีพในกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community :PLC) 

0.832 0.997 

สมรรถนะย่อยท่ี 2 ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการ 
2.1มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้  ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ
และแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

0.862 0.997 

2.2 มีทกัษะในการวางแผนในการพฒันาตนเองและเพื่อนครู 0.871 0.997 
2.3 มีทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมและสามารถเผยแพร่ไดท้ั้งใน
ระดบัโรงเรียน ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

0.726 0.997 

2.4 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพ่ือนครู  0.886 0.997 
สมรรถนะที่ 12 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 

สมรรถนะย่อย   จริยธรรมวิชาชีพ  
12.1มีความมุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม เขม็แขง็ 
ในจรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม 

0.786 0.997 

12.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกและวญิญาณแห่งความเป็นครูและ
แสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

0.802 0.997 

12.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

0.794 0.997 

12.4 มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบและประหยดัอดออม 0.810 0.997  
ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.997 
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                    จากตาราง ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งจ าเป็นดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach ) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน30คนซ่ึงก าหนดเกณฑ์
วา่ตอ้งมีค่า.60 ข้ึนไป (สุวิมล ติรกานนัท์,2553) พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั0.9975 ค่าความ
ความสอดคลอ้งภายในมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6993-0.9422 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑ์
ท่ีใชไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีคุณภาพและมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้ก็บ
ขอ้มูล 
 
ตารางท่ี  16    แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
                       ตอ้งการจ าเป็นครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล                               

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
  Corrected Item-
Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

1. มคีวามรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1.1ปฏิบติัตนตามสิทธิ  และหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 0.765 0.996 
1.2 แสดงความช่ืนชมยนิดีต่อความส าเร็จของคนไทย 0.689 0.996 
1.3 ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 0.834 0.996 
1.4 ปฏิบติัตนและเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 0.687 0.996 
1.5 มีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0.816 0.996 
1.6 มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0.841 0.996 
1.7 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย 0.841 0.996 
1.8 น าหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

0.841 0.996 

                                                          2. ทักษะทางสังคม 
2.1 สามารถท างานเป็นทีมและสร้างพลงัร่วมของกลุ่มในการปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่ม 0.933 0.996 
2.2 สามารถปรับตวัเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ ความเครียดโดยการแสดงออกท่ีใชเ้หตุผล 0.918 0.996 
2.3 สามารถติดต่อส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือ  และมีปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืนๆ 

0.906 0.996 

2.4 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 0.906 0.996 
2.5 มีความสามารถในการร่วมมือกนัวางแผนและร่วมกนัอภิปราย 0.906 0.996 
2.6 เคารพต่อขอ้ตกลงและคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  0.893 0.996 
2.7 มีความสามารถในการจดัการกบัความขดัแยง้ หาทางยติุความความไม่เขา้ใจกนั
และสนบัสนุนใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี  

0.875 0.996 

                         3. มคุีณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
3.1มีวนิยัในตนเองโดยปฏิบติัภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้ง
ของตนเอง และของกลุ่ม 

0.863 0.996 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
                    ตอ้งการจ าเป็นครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (ต่อ)                               

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
  Corrected Item-
Total Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

3.2 น าหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 0.863 0.996 
3.3เขา้ร่วมหรือปฏิบติักิจกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่มตนในชุมชน
และในสังคม 

0.909 0.996 

3.4 ช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสาเขา้ร่วม แกปั้ญหา และสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหก้บัผูอ่ื้น
หรือสังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

0.906 0.996 

3.5 มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ มีน ้ าใจ ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 0.906 0.996 
3.6 ร่วมดูแลรักษาสาธารณะ สมบติั และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 0.906 0.996 
3.7ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎระเบียบและกฎกติกาของชั้นเรียน โรงเรียนและสังคม 0.816 0.996 
3.8 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบในการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขา้
ร่วมคิด ร่วมท าในกิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

0.850 0.996 

4. ทักษะการติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล สารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ 
4.1สามารถใชภ้าษาไทย/ภาษาองักฤษหรือภาษา ต่างประเทศอ่ืนๆในการ 
ติดต่อส่ือสารได ้ 

0.859 0.996 

4.2 มีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มลูข่าวสารอยา่งมี 
ประสิทธิผลโดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ  

0.930 0.996 

4.3น าเสนอขอ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ขอ้มลู
สารสนเทศ  

0.928 0.996 

4.4 สามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม ได ้
โดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

0.869 0.996 

4.5 มีทกัษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ตลอดจน สามารถ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

0.828 0.996 

5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ขึน้ใหม่ 
5.1สามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระดว้ยตนเอง เพื่อหา
ค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ได ้

0.939 0.996 

5.2สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไปสู่การปฏิบติั
หรือน าไปใชไ้ด ้

0.928 0.996 

5.3 มีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวที
ระดบัชาติและนานาชาติ 

0.919 0.996 

5. 4 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 0.921 0.996 
5.5 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ 0.897 0.996 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
                    ตอ้งการจ าเป็นครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (ต่อ)                               

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
  Corrected Item-
Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

4. ทกัษะการตดิต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล สารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ 
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ขึน้ใหม่ 

5.1สามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระดว้ยตนเอง เพื่อหา
ค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ได ้

0.939 0.996 

5.2สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไปสู่การปฏิบติั
หรือน าไปใชไ้ด ้

0.928 0.996 

5.3 มีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวที
ระดบัชาติและนานาชาติ 

0.919 0.996 

5. 4 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 0.921 0.996 
5.5 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ 0.897 0.996 
5.6 สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอยูใ่นความตอ้งการและ
ความสนใจของตนเองและคน้หาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได ้

0.917 0.996 

5.7 สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาสร้างความรู้ได้  0.792 0.996 
6.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 6.1สามารถเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได ้ 0.945 0.996 
 6.2 ควบคุมตนเอง และสามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

0.873 0.996 

6.3 ปฏิบติัตามกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ์ ขอ้ตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม 0.935 0.996 
6.4รู้จกัปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เส่ียง  0.924 0.996 
6.5วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกและตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิท่ี
หลากหลายและถูกตอ้ง เหมาะสมและสร้างสรรค ์ 

0.828 0.996 

6.6   มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในเชิงบวก 
รวมถึงสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

0.937 0.996 

6.7 สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 

0.937 0.996 

6.8 บอกจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 0.925 0.996 
6.9 น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 0.920 0.996 

7.ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
 7.1 สามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทาง
ในการสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอน  

0.916 
 

0.996 
 

 7.2มีความสามารถใชก้ระบวนการคิดน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้เช่นน าไปใช้
ในการแกปั้ญหา การตดัสินใจ การริเร่ิม และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  

0.918 0.996 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
                    ตอ้งการจ าเป็นครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (ต่อ)                               

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
  Corrected Item-
Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

7.3 สามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น และสามารถโตแ้ยง้ขอ้มลู ข่าวสารท่ีไดรั้บ
อยา่งสมเหตุสมสมผลได ้

0.918 0.996 

7.4สามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงได้และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
แกปั้ญหา พิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัปัญหา 

0.918 0.996 

                                   8.ทักษะด้านคอมพวิเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
8.1รู้เทคโนโลย ีและรู้สารสนเทศ ในระดบัพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเขา้ถึงและสามารถใช ้ICTเพื่อการ
คน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง  ๆเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

0.934 0.996 

8.2สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรคง์าน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ ผลงานได ้

0.917 0.996 

 8.3 สามารถก าหนดค าถามปัญหาและหัวขอ้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสารสนเทศ 0.898 0.996 
8.4 มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ประเมิน และใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

0.898 0.996 

8.5 สามารถใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะการจดัการสารสนเทศเพื่อพฒันาความ สามารถใน
การคิดวเิคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม 

0.628 0.996 

8.6 สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้และสามารถ
ติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้มลูผา่นโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook 
,Google Apps และGoogle for Education เป็นตน้ 

0.724 0.996 

8.7 สามารถสร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
(digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 

0.801 0.996 

                        9. ทักษะการท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีม 
9.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์และจดัล าดบั
ความส าคญัของงานกบัหมู่คณะไดแ้ละครบทุกขั้นตอน 

0.933 0.996 

9.2สามารถท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏิบติังานตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเป็นระบบ 

0.918 0.996 

9.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ พ่ึงพาอาศยั และช่วยเหลือกนั และสามารถประสานการท างาน
ร่วมกบัหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 

0.873 0.996 

9.4รักษาบรรยากาศในการท างานและปรับตวัหากนัเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการ
ท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

0.938 0.996 

9.5การจดัแบ่งบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ความ
ถนดัของสมาชิกและปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ 

0.901 0.996 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
                    ตอ้งการจ าเป็นครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (ต่อ)                               

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
  Corrected Item-
Total Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

10.การสรุปองค์ความรู้ 
10.1อธิบายความเป็นมาของศาสตร์ หลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้  0.901 0.996 
10.2วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม และสรุปองคค์วามรู้
อภิปรายผลได ้

0.870 0.996 

10.3สามารถเสนอแนวคิด วธีิการหรือรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  0.898 0.996 
10.4 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได ้

0.898 0.996 

10. 5 ความสามารถในการ ซกัถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นได ้ 0.870 0.996 
10.6สามารถเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ จดักลุ่มตามความคิดตามมิติท่ีก าหนด และ
จดักลุ่มความสัมพนัธ์มาสรุปเป็นองคค์วามรู้ 

0.870 0.996 

11.มีความรู้ยุคดจิิทัล 
11.1รู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการ
วเิคราะห์และประเมินขอ้มลูดิจิทลั 

0.912 0.996 

11.2 มีความเขา้ใจวา่จะใชเ้ทคโนโลยดีว้ยวิธีใด กบัใคร เม่ือใด และรู้วธีิการกระท า
อยา่งสมเหตุสมผลรวมถึงการออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสม  

0.912 0.996 

11.3 ระบุประเดน็ทาง เศรษฐศาสตร์ วเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนได ้

0.901 0.996 

11.4 มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 

0.914 0.996 

12. มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์ 
 12.1 ผูเ้รียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง และพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

0.918 0.996 

12.2มีความมัน่คงทางอารมณ์ กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัเพศวยั ตามบทบาทหนา้ท่ี 
ใหค้  าปรึกษาแก่ผูอ่ื้นได ้และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 

0.916 0.996 

12.3 เขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 

0.917 0.996 

12.4มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  สามารถปรับตวั ปฏิบติัตน
ต่อผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

0.873 0.996 

13. ทักษะด้านอาชีพและการมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
13.1 มีความสามารถในการวเิคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบและ
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอน 

0.905 0.996 
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ตารางท่ี 16  แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามความ 
                    ตอ้งการจ าเป็นครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล(ต่อ) 

 
คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

13.2 แสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันาตนเอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคต 

0.911 0.996 

13.3 สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีคุณภาพ 0.956 0.996 
13.4 มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมีความมุ่งมัน่พฒันางานของ
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ 

0.957 0.996 

14. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้านวัตกรรม 
14.1มีสามารถคิดริเร่ิม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิด
แปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้าของเดิม 

0.922 0.996 

14.2  สามารถเช่ือมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเขา้กบัประสบการณ์ใหม่และ 
สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

0.922 0.996 

14.3 สามารถน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
หรือการจดัการมาพฒันาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆหรือเกิดผลิตภณัฑ ์ 

0.94 0.99 

14.4 สามารถสร้างสรรคผ์ลงานและน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งในโรงเรียนและ
ระดบัชาติ 

0.901 0.996 

ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.996 

 
                     จากตาราง พบวา่ การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตอ้งการของครู
เก่ียวกบัพฤติกรรม/คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลดว้ยวธีิการสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั
0.9964 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้   

            2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่เป็นสากล   

             ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
มาตรฐานสากลในระดบัมธัยมศึกษา สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 6 ภูมิภาค ภูมิภาค
ละ 1โรงเรียนรวมทั้งหมดจ านวน 6โรงเรียนจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คนไดแ้บบสอบถามกลบั   
คืนมาเป็นฉบบัท่ีสมบูรณ์จ านวน 246 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 98.40 วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย  
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( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) รายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็น 
เก่ียวกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 17     แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม 
                                             ข้อมูลสภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
83 

163 

 
33.73 
66.27 

2. อาย ุ
    2.1      21 – 25 ปี 

    2.2      26 – 30 ปี 
    2.3      31 – 35 ปี 
    2.4      36– 40 ปี 
    2.5      41 –45 ปี 

    2.6      46 – 50 ปี 
   2.7  มากกวา่ 50 ปี 

 
17 
35 
42 
41 
53 
25 
33 

 
6.92 

14.22 
17.08 
16.67 
21.54 
10.16 
13.41 

3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 
    3.1 ปริญญาตรี 
    3.2 ปริญญาโท 
    3.3 ปริญญาเอก 

 
         171 
          73 
          2 

 
69.51 
29.68 
0.81 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
   4.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   4.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   4.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
   4.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  4.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
48 
48 
30 
42 
18 
24 
18 
18 

 
19.51 
19.51 
12.19 
17.07 
7.32 
9.76 
7.32 
7.32 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 
1. 1-5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. 16 – 20 ปี 
5. 21-25 ปี 
6.26 ปีข้ึนไป 

 
19 
37 
44 
78 
35 
33 

 
7.72 

15.04 
17.89 
31.71 
14.23 
13.41 
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                   จากตาราง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน163คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 
เป็นเพศชายจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ33.73 เม่ือจ าแนกตามอาย ุพบวา่ ช่วงอายุ ระหวา่ง 41-45ปี มี
จ  านวนมากท่ีสุด จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหวา่ง 31 – 35ปีจ านวน 
42  คน คิดเป็นร้อยละ17.08   ช่วงอายุระหวา่ง 36– 40 ปีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ14.67 ช่วงอายุ
ระหวา่ง 26-30 ปี จ  านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.22  อายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 33  คน คิด
เป็นร้อยละ 13.41  ช่วงอายุ ระหว่าง 46 – 50 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ10.16 และช่วงอายุ
ระหวา่ง 21 – 25 ปี จ  านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  6.92    
               เม่ือพิจารณาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ  69.51 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ  29.68 และ
ปริญญาเอก จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่ง ท่ีปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ19.51 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ19.51กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จ านวน 30คน คิดเป็นร้อยละ 12.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจ านวน  42  คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.07 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ7.32 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจ านวน  24  คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาจ านวน18 คน   คิดเป็นร้อยละ7.32 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ  านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32  ส าหรับประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบติัการสอนในช่วง 16 –20  ปีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7  ช่วง 11-15 ปีจ านวน 44  คิด
เป็นร้อยละ 17.89  ช่วง 6-10 ปี จ  านวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 15.04  ช่วง 21-25 ปี จ  านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ  14.23  ช่วง 26 ปีข้ึนไป จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 ช่วง1-5 ปี จ  านวน 19  คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.72 ตามล าดบั 
                 ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 18   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                        สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    

ที ่ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน X  S.D  แปลผล 
1 การออกแบบหลกัสูตร    4.24 0.65 มาก 
2 การจดักระบวนการ เรียนรู้ 4.22 0.67 มาก 
3 การประเมินผลผูเ้รียน    4.30 0.60 มาก 
4  การส่ือสาร    4.27 0.67 มาก 
5   การใชข้อ้มลูสารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งเสริมการเรียนรู้    4.32 0.56 มาก 
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                           สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)                            

ที ่ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน X  S.D  แปลผล 
6  การท างานเป็นทีม  4.42 0.50 มาก 
7  สังคมและวฒันธรรม  4.42 0.56 มาก 
8  การพฒันาส่ือนวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อจดัการเรียนรู้  4.43 0.54 มาก 
9  การบริหารจดัการชั้นเรียน  4.48 0.54 มาก 

10 การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 4.36 0.61 มาก 
11  ดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม  4.37  0.59  มาก  
12  การพฒันาวชิาชีพ     4.56  0.54  มากท่ีสุด  

รวมค่าเฉลีย่ของสมรรถนะ      4.36     0.59       มาก  

                
                 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความ 
ตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูใ่นระดบัมาก  
( ̅ =4.36, ,S.D.=0.59 )  โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.22 ถึง4.56  และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความตอ้งการจ าเป็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.50 ถึง0.67 สมรรถนะ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมรรถนะการพฒันาวิชาชีพ( ̅ =4.56, S.D.=0.54 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา ตามล าดบัคือการบริหารจดัการชั้นเรียน ( ̅ =4.48, S.D.=0.54 ) การพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยี เพื่อจดัการเรียนรู้ ( ̅ =4.43, S.D.=0.54 )การท างานเป็นทีม( ̅ =4.42, S.D.=0.50 )  ดา้น
สังคมและวฒันธรรม ( ̅ =4.42, S.D.=0.56 ) ดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม ( ̅ =4.37, 
S.D.=0.59 )การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา ( ̅ =4.36, S.D.=0.61 )การใชข้อ้มูล สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีในการส่งเสริม การเรียนรู้   ( ̅ =4.32, S.D.=0.56 )  การประเมิน ผลผูเ้รียน ( ̅ =4.30, 
S.D.=0.60 )การส่ือสาร  ( ̅ =4.27, S.D.=0.67 )การออกแบบหลกัสูตร   ( ̅ =4.24, S.D.=0.65 ) และ
การจดักระบวนการเรียนรู้ ( ̅ =4.22, S.D.=0.67) อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี  19    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ            
                       สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล             

ที ่ สมรรถนะย่อย X  S.D  แปลผล 
1 การพฒันาหลกัสูตร  4.19 0.70 มาก 
2 การออกแบบการเรียนรู้ 4.30 0.67 มาก 
3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้  4.25 0.62 มาก 
4 การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.26 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 19 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ            
                  สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)            

ที ่ สมรรถนะย่อย X  S.D แปลผล 
5 ความรู้ในเน้ือหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน 4.44 0.63 มาก 
6 เทคนิควธีิการสอนที่มีประสิทธิภาพ 4.22 0.64 มาก 
7 การจดักระบวนการเรียนการสอน 4.20 0.68 มาก 
8 ทกัษะการสะทอ้นและการสร้างนิสัยในการคิด 4.00 0.83 มาก 
9 การวดัและประเมินผล 4.33 0.61 มาก 

10 การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21 4.24 0.67 มาก 
11 การประเมินตามสภาพจริง 4.34 0.60 มาก 
12 ทกัษะการส่ือสาร   4.27 0.67 มาก 
13 ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 4.33 0.58 มาก 
14 ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนร่วมกนักบัเพ่ือน(Co-Learning) 4.43 0.50 มาก 
15 ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 4.42 0.53 มาก 
16 ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก 4.36 0.51 มาก 
17 ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 4.36 0.53 มาก 
18 ทกัษะชีวติ 4.44 0.47 มาก 
19 ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม 4.43 0.45 มาก 
20 ทกัษะพลเมือง 4.44 0.54 มาก 
21 ทกัษะอาชีพ 4.45 0.53 มาก 
22 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 4.49 0.47 มาก 
23 ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 4.37 0.57 มาก 
24 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 4.50 0.52 มากท่ีสุด 
25 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.47 0.55 มาก 
26 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้   4.49 0.53 มาก 
27 การวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา 4.36 0.61 มาก 
28  การบริการทางวชิาชีพและชุมชน  4.33  0.63  มาก  
29  ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ  4.42  0.54  มาก  
30 จริยธรรมวชิาชีพ  4.56  0.54  มากท่ีสุด  
                                                         ค่าเฉลีย่ 4.26 0.58      มาก 

                       
                จากตาราง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความ ตอ้งการ
จ าเป็นเก่ียวกบัสมรรถนะยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ =4.26, ,S.D.=0.58 )  โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุด
คือ 4.19 ถึง 4.56 และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีความต้องการจ าเป็นสอดคล้องกันโดยมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.45ถึง 0.68 สมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นจริยธรรมวิชาชีพ 
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( ̅ =4.56, S.D.=0.54 ) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   รองลงมาคือการพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้และการใช้
แหล่งเรียนรู้  ( ̅ =4.50, S.D.=0.52) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (  ̅ = 4.49 ,S.D.=0.47)  รองลงมาคือการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้(  ̅ =4.49,S.D.=0.53) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้(  ̅ = 4.47 ,S.D.=0.55) ทกัษะอาชีพ( 
 ̅ = 4.45 ,S.D.=0.53 ) ทกัษะชีวิต (  ̅ =4.44 ,S.D.=0.47 ) ทกัษะพลเมือง (  ̅ = 4.44 ,S.D.=0.54 )  
ความรู้ในเน้ือหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน(  ̅ = 4.44 ,S.D.=0.63 )  ความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม   (  ̅ = 4.43 ,S.D.=0.45 )   การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อน(Co-Learning) 
(  ̅ = 4.43 ,S.D.=0.46 ) ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์  (  ̅ = 4.42,S.D.=0.53 ) ทกัษะ
การบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการ (  ̅ =4.42 ,S.D.=0.54 )  ทกัษะทาง
นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ(  ̅ = 4.37 ,S.D.=0.57 )  ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก(  ̅ = 
4.36 ,S.D.=0.51 ) ความรู้ ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม (  ̅ = 4.36 ,S.D.=0.53 )  การวิจยัใน
ชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา  (  ̅ = 4.36 ,S.D.=0.61) การประเมินตามสภาพจริง  (  ̅ = 4.34 
,S.D.=0.56 ) การบริการทางวิชาชีพและ ชุมชน (  ̅ = 4.33 ,S.D.=0.63 )ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(  ̅ = 4.32 ,S.D.=0.56 ) การวดัและประเมินผล (  ̅ = 
4.32,S.D.=0.60) การออกแบบการเรียนรู้(  ̅ =4.29 ,S.D.=0.66)  ทกัษะการส่ือสาร  (  ̅ =4.27 
,S.D.=0.67 ) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง (  ̅ = 4.26 ,S.D.=0.60 ) การรู้รูปแบบการเรียนรู้ 
(  ̅ = 4.25 ,S.D.=0.62 ) เทคนิควิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ(  ̅ = 4.22 ,S.D.=0.64 ) การรู้รูปแบบ
การเรียนรู้ (  ̅ = 4.25 ,S.D.=0.62 ) การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21     (  ̅ = 4.24 ,S.D.=0.66) 
เทคนิควธีิการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (  ̅ = 4.22 ,S.D.=0.64 )  การจดักระบวนการเรียนการสอน(  ̅ = 
4.20 ,S.D.=0.68 )  การรู้เร่ืองหลกัสูตร(  ̅ = 4.19 ,S.D.=0.68 )  และทกัษะการสะทอ้นและการสร้าง
นิสัยในการคิด(  ̅ = 4.00 ,S.D.=0.82)  ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 20     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                      ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
สมรรถนะที่ 1  การออกแบบหลักสูตร 

สมรรถนะย่อยที ่1  การพฒันาหลักสูตร 
1.1  มีความรู้และสามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 4.30 0.64 มาก 
1.2สามารถจดัท าค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิา 4.32 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 20  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
1.3 มีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะส าคญั และ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของ
หลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรอาเซียนและหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.26 0.70 มาก 

1.4  มีความสามารถในการสร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกบั
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอาเซียน และเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

4.12 0.80 มาก 

1.5 มีความรู้ความสามารถในการประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพฒันาหลกัสูตร  

4.24 0.67 มาก 

1.6 มีความรู้และทกัษะในการศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร 3.92 0.90 มาก 
                                                     ค่าเฉลีย่รวม 4.19 0.70 มาก 

สมรรถนะย่อยท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้ 
2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์น ามาออกแบบการเรียนรู้ 

4.36 0.68 มาก 

2.2มีทักษะในการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วเิคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะ
ส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั ธรรมชาติ ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน 

4.29 0.65 มาก 

2.3 สามารถออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุม
ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4.31 0.65 มาก 

2.4  สามารถน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และปรับใช้ตาม
สถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามเป้าหมาย 

4.30 0.66 มาก 

2.5มีความรู้และสามารถประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง /
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

4.29 0.66 มาก 

2.6ใช้ความรู้ความเข้าใจหลักจิตวิทยา การพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

4.25 0.70 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.30 0.67 มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนท่ีดท่ีีสุดของผู้เรียน                                      
3.1 สามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตวัผูเ้รียน 4.29 0.63 มาก 
3.2 มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.32 0.64 มาก 
3.3 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดก้ าหนดเป้าหมาย  วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้และ
ความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของผูเ้รียนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง 

4.23 0.65 มาก 

3.4 สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพตอบสนอง
การเรียนรู้ และความตอ้งการตามรูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน 

4.23 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)        

ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 
3.5 ใชก้ลยทุธ์และประสบการณ์ในการสร้างความเช่ียวชาญตามความถนัด ความสนใจ
และเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

4.18 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 0.62 มาก 

                                                  สมรรถนะท่ี 2   สมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.1มีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 

4.22 0.60 มาก 

1.2 มีความสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้
แบบน าตนเอง(Self-Directed Learning) 

4.24 0.60 มาก 

1.3มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน เรียนดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือ
ท า (Learning by doing) เนน้ฝึกทกัษะเพ่ือน าไปสู่สัมมาชีพ    

4.28 0.61 มาก 

1.4มีความรู้และสามารถส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนผา่นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study) 

4.30 0.64 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.26 0.60 มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ความรู้ในเนื้อหา และความรู้เร่ืองการเรียนการสอน    
2.1มีทกัษะในการเลือกเทคนิค กลยทุธ์วธีิสอนท่ีตรงกบัจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน และศกัยภาพของผูเ้รียน 

4.34 0.77 มาก 

2.2มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาและสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย 

4.45 0.63 มากท่ีสุด 

2.3มีความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  

4.37 0.63 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.44 0.63 มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 3 เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
3.1มีความรู้ในวธีิการสอนแบบแกปั้ญหา (Problem solving) 4.26 0.68 มาก 
3.2มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom)  

4.07 0.71 มาก 

3.3มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – based 
Learning : PBL) 

4.19 0.66 มาก 

3.4มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค วธีิการการจดักระบวนการการเรียนรู้ตามกระบวนการ
บนัได 5 ขั้น :QSCCS 

4.10 0.73 มาก 

3.5มีความรู้ในการใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning : PBL) 

4.15 0.69 มาก 
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ตารางท่ี 20  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                    ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)        

ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปล
ผล 

3. 6  มีความรู้ในการใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้ 4.22 0.65 มาก 
3.7 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 4.30 0.66 มาก 
3.8 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 4.29 0.66 มาก 
3.9มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิด วธีิการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) 

4.24 0.66 มาก 

3.10มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดประกอบดว้ยทกัษะ 
การคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ -ทกัษะการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical Thinking 
Skills)  - ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills)  - ทกัษะการรู้คิด(Meta 
Cognition Skills)  -ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์

4.21 0.66 มาก 

3.11 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.30 0.64 มาก 
3.12  มีความรู้ในเทคนิคหรือวธีิการสอนท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน 4.23 0.67 มาก 
3.13 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิค วธีิการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism) 

4.30 0.64 มาก 

3.14 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคกลยทุธ์การสอนท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 4.22 0.68 มาก 
3.15 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค วธีิการในการใชใ้ชพ้ลงัค าถาม (Power Questions) 4.27 0.69 มาก 
3.16  มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future) 4.15 0.70 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.22 0.64 มาก 

สมรรถนะย่อยที่  4    กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4.1 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิสอนแบบ
แกปั้ญหา (Problem solving)  

4.29 0.70 มาก 

4.2 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการ
เรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) 

4.08 0.84 มาก 

4.3มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – based Learning : PBL) 

4.16 0.73 มาก 

4.4 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิการการเรียนรู้
ตามกระบวนการบนัได 5 ขั้น :QSCCS 

4.10 0.78 มาก 

4.5 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบ
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) 

4.17 0.76 มาก 

4.6 มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการสอนที่
หลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้

4.27 0.69 มาก 

4.7มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน 

4.28 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)            

ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
4.8มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 4.21 0.71 มาก 
4.9 การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative  Learning)ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 4.24 0.68 มาก 
4.10มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดประกอบ ดว้ยทกัษะการ
คิดวเิคราะห์  สังเคราะห์ -ทกัษะการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical Thinking  
Skills)  - ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills)  - ทกัษะการรู้คิด(Meta 
Cognition Skills)  -ทกัษะการคิดสร้างสรรค(์Creative Thinking) 

4.21 0.66 มาก 

4.11 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4.30 0.64 มาก 
4.12  มีความรู้ในเทคนิคหรือวธีิการสอนท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน 4.23 0.67 มาก 
4.13 มีความรู้ในการใชเ้ทคนิคกลยทุธ์การสอนท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 4.22 0.68 มาก 
4. 14  มีความรู้ในการใชเ้ทคนิค วธีิการในการใชใ้ชพ้ลงัค าถาม(Power Questions) 4.27 0.69 มาก 
4.15  มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future) 4.15 0.70 มาก 
4.16มีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) 

4.31 0.63 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.20 0.68 มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 5 ทักษะการสะท้อนและการสร้างนิสัยในการคิด 
5.1มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิด หลกัการการสะทอ้นคิด (Reflective Thinking)  4.01 0.83 มาก 
5.2 มีความรู้ความสามารถในการเลือกใชเ้ทคนิค วธีิการและกลยทุธ์ในการส่งเสริม
ทกัษะการสะทอ้นคิดและการสร้างนิสัยในการคิดตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียน 

4.10 0.83 มาก 

5.3 สามารถใชเ้ทคนิควธีิการสะทอ้นคิด การเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพ่ือปรับปรุง
การท างาน After Action Review (AAR)ได ้

3.92 0.85 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 0.83 มาก 
สมรรถนะท่ี 3  การประเมินผู้เรียน 

สมรรถนะย่อยที่ 1    การวัดและประเมินผล(Classroom Based Assessment ) 4.32 0.66 มาก 
1.1สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการการวดัและประเมินผลไปประเมินผลผูเ้รียนได ้ 4.33 0.67 มาก 
1.2 มีความสามารถและมีทกัษะในการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่ง
หลากหลายตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัเหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผูเ้รียน   

4.34 0.61 มาก 

1.3มีความรู้และทกัษะในการสร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบัขั้นพฤติกรรมของแต่
ละประเภทของมาตรฐานตวัช้ีวดัการเรียนรู้รายวชิาและสอดคลอ้งกบัการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ 

4.34 0.61 มาก 

1.4 มีทกัษะในการประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment  for Learning )  และการวดั
ประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment  as  Learning)ของผูเ้รียน 

4.31 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 20   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                     ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)   

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
 1.5 มีทกัษะการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning ) ตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 

4.31 0.64 มาก 

1.6 มีทกัษะการประเมินเพ่ือพฒันา/ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายคน 4.33 0.62 มาก 
1.7.มีความสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 4.39 0.58 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.33 0.61 มาก 
สมรรถนะย่อยที่  2  การประเมินทักษะในศตวรรษที่21    
2.1สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในระบบการประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21ไป
ประเมินทกัษะผูเ้รียน 

4.28 0.64 มาก 

2.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการวดัและประเมินผลทั้งระบบออนไลน ์(online) และ
ออฟไลน์(offline) 

4.23 0.70 มาก 

2.3 มีทกัษะในการสะทอ้นและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั(Feedback) จากการประเมินผลผูเ้รียน
และใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการสอนและพฒันา
ผูเ้รียน 

4.23 0.68 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.24 0.67 มาก 
สมรรถนะย่อยที่  3    การประเมินตามสภาพจริง 

3.1 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเก่ียวกับการประเมิน สภาพจริงไปใชใ้น
การประเมินผูเ้รียน 

4.40 0.60 มาก 

3.2  มีความสามารถในการออกแบบภาระงานและสร้างเคร่ืองมือ ในการประเมินตามสภาพจริง 4.35 0.66 มาก 
3.3 มีทกัษะในการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนในการท าแฟ้มสะสมงานและใชแ้ฟ้มสะสมงาน
ในการประเมินผูเ้รียน 

4.26 0.65 มาก 

3.4 มีทกัษะในการวางแผนและออกแบบในการประเมินโดยให้ผูเ้รียนประเมินตนเองการประเมิน 
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูป้กครอง 

4.33 0.59 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.34 0.60 มาก 
 สมรรถนะที่ 4   การส่ือสาร 

สมรรถนะย่อย   ทักษะการส่ือสาร      
1.  มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการฟัง พดู อ่านและเขียนได ้ 4.44 0.56 มาก 
2.มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการฟัง พดู อ่าน
และเขียนได ้

4.17 0.80 มาก 

3.มีทกัษะในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.35 0.64 มาก 

4. มีสมรรถนะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4.09 0.83 มาก 
5. มีทกัษะการส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 4.29 0.69 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.27 0.67 มาก 



234 
 

ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ต่อ)   

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

สมรรถนะท่ี 5  การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
สมรรถนะย่อย     ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
1. มีความรู้และเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆ  4.31 0.65 มาก 
2. มีทกัษะในการสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ  (Searching for Information) 4.34 0.58 มาก 
3.  มีความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไป ใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล  การส่ือสาร   การแกปั้ญหา 
การท างาน การน าเสนอ  การสร้างสรรค์นวตักรรมและอาชีพให้กับ ผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4.36 0.58 มาก 

4. มีความสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล  ท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้  ความสามารถ  ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.30 0.66 มาก 

5.มีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 4.35 0.54 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.33 0.58 มาก 

สมรรถนะที่ 6 การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะย่อยท่ี 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนร่วมกนักบัเพือ่น(Co-Learning) 
1.1มีทกัษะในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวางแผนและด าเนินงานร่วมกบัหมู่คณะ
อยา่งเป็นระบบ 

4.44 0.50 มาก 

1.2 มีทกัษะในการวนิิจฉัยท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและการพฒันาการของผูเ้รียนในการจดักลุ่ม
ของผูเ้รียนท่ีจะเรียนและท างานร่วมกนัเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั 

4.39 0.53 มาก 

1.3 มีความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือพฒันาทกัษะในการใชเ้หตุผล  ทกัษะการคิดวเิคราะห์/คิดอยา่งมี 
วจิารณญาณทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน 

4.47 0.50 มาก 

1.4 สามารถน าความรู้ความเข้าในหลักการของการเรียนแบบเรียนร่วมกันกับเพ่ือน(Co-
Learning)มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.37 0.57 มาก 

1.5มีทกัษะในการเสริมแรงให้ก าลงัใจส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือนร่วมงานและผูเ้รียนในการ
ปฏิบติังาน 

4.46 0.50 มาก 

1.6 มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนหรือแสดงบทบาทผูน้ า และผูต้ามได้อย่าง
เหมาะสม 

4.42 0.53 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.43 0.50 มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ 
2.1 มีความสามารถในการฝึกและพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ
เป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 

4.44 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ต่อ)        

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
2.2 มี ความรู้และเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์และสามารถใชก้ล
ยทุธ์ วธีิการ และหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเพื่อ
เสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่ -
การรู้จกัรักตนเองและสังคม(Learning to love ) –การตระหนกัรู้สังคม 
 ( Social-awareness)-ความสามารถทางการเขา้สังคม (Social Competence)  
- การสร้างสัมพนัธภาพ อนัดีระหวา่งบุคคล (Relationship skills)  
-การจดัการตนเอง (Self-management)-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)   

4.40 0.53 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.42 0.53 มาก 
                สมรรถนะที่ 7   สังคมและวัฒนธรรม 

สมรรถนะย่อยที่ 1   ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลก 
1.1 มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัความตระหนักต่อโลก (global awareness)และ
สามารถใชฐ้านความรู้ไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลก
ศึกษา 

4.40 0.49 มาก 

1.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก 
(state of planet awareness) การพฒันา แนวโนม้และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไป
บูรณาการในการเรียนการสอน 

4.32 0.56 มาก 

 1.3 มีการบูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหัวขอ้เก่ียวกบัโลกและความตระหนกัต่อโลก (global 
awareness) เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ในประเทศ 
และในโลกเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.37 0.53 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.36 0.51 

      
มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 2  ความรู้ทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม    
2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย กระบวนการทางสังคม ศาสนา 
วฒันธรรม แบบแผนทางสังคมของชุมชน วถีิชุมชน ประเพณี พิธีกรรมของผูเ้รียน 

4.37 0.50 มาก 

2.2 มีทกัษะในการประเมิน การสะทอ้นความรู้ ความคิด วธีิปฏิบติั และสุนทรียะ บน
ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และการปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของผูเ้รียน 

4.37 0.47 มาก 

2.3 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรมไป
จดัการเรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือหา 

4.35 0.53 มาก 

2.4มีทศันคติท่ีเป็นบวก  ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในสังคมได ้ 4.42 0.49 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.36 0.53 มาก 
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                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ต่อ)   

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 

สมรรถนะย่อยที่  3  ทักษะชีวิต 
3.1 มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับ ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะชีวิตและแนว
ทางการเสริมสร้างทกัษะชีวิตท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคญัไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

4.43 0.50 มาก 

3.2 สามารถปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างในเร่ืองของการมีทกัษะชีวิตเพ่ือให้ผูเ้รียนได้
ปฏิบติัตาม 

4.42 0.47 มาก 

3.3 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการและแนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวติไปบูรณาการ
ในกระบวนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติั 

4.47 0.48 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.44 0.47 มาก 
สมรรถนะย่อยท่ี 4   ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม 
4.1สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูเ้รียนไดเ้พ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 4.46 0.46 มาก 
4.2 มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
และมีความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.47 0.46 มาก 

4.3 มีทกัษะในการใชก้ลยทุธ์และวธีิการท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างความตระหนกัและจิตส านึกใหก้บั
ผูเ้รียนในการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบนิเวศ 

4.47 0.47 มาก 

4.4 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจในวิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมของความตระหนักรู้
ถึงสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผูเ้รียนได้
สร้างสรรคแ์ละพฒันา/แกไ้ขส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

4.39 0.49 มาก 

4.5 สามารถเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและปัญหาหรือ
มลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม 

4.39 0.49 มาก 

4.6มีความสามารถ ในการป รับตัวหรือตอบสนองต่อการเป ล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม 

4.41 0.46 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.43 0.45 มาก 
สมรรถนะย่อยที่  5   ทักษะพลเมือง    
5.1 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของทกัษะพลเมือง 4.42 0.60 มาก 
5.2 สามารถปฏิบติัตนเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฎิบติัตาม 4.48 0.60 มาก 
5.3 มีความสามารถในการใชว้ิธีการท่ีหลากหลายฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของความเป็นพลเมือง 

4.47 0.53 มาก 

5.4  สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดของการมีทกัษะพลเมืองไก
พฒันากระบวนการเรียนการสอนและจดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาความเป็น
พลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคมใหก้บัผูเ้รียน 

4.40 0.54 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.44 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)        

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

สมรรถนะย่อยที่  6   ทักษะอาชีพ 
6.1มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อสังคม 4.52 0.59 มากท่ีสุด 
6.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในพ้ืนฐานความรู้ของทกัษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดท่ีใช้
นวตักรรม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัจริง 

4.45 0.53 มาก 

6.3มีทกัษะในการจดักิจกรรม สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบติัจริง ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนเพ่ือให้มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในอาชีพ 

4.42 0.58 มาก 

6.4สามารถน าความรู้และความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดมาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได ้ฝึก
ปฏิบติัจริงจนสามารถเกิดผลงาน/ช้ินงาน และสามารถคิด วเิคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
พฒันาตนเองเพ่ือเขา้สู่อาชีพได ้

4.41 0.50 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.45 0.53 มาก 
สมรรถนะย่อยที่ 7  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7.1 สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งเพ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 4.52 0.48 มากท่ีสุด 
7.2 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและใหค้วามคิดรวบยอดเพื่อเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

4.48 0.47 มาก 

7.3 มีความรู้และมีทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

4.46 0.48 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.49 0.47 มาก 
สมรรถนะที่ 8  สมรรถนะการพฒันาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1   ทักษะทางนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
1.1มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคน์วตักรรม 
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลผลิตใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน(Productive 
Mind ) 

4.37 0.58 มาก 

1.2สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้การคิดสร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆใหก้บั
ตนเองและสังคม (Creative Mind ) 

4.37 0.56 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.37 0.57 มาก 
สมรรถนะย่อยท่ี 2  การพฒันาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ 

2.1 มีทกัษะในการจดัท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มลู สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 4.49 0.51 มาก 
2.2มีทกัษะในการเลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้และบูรณาการแหล่งเรียนรู้จากเครือข่ายการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยัของผูเ้รียน 

4.51 0.54 มากท่ีสุด 

2.3สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในหลักการการพัฒนาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้  ไป
ประยกุตใ์ชจ้นเกิดผลงานและช้ินงาน 

4.51 0.53 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อตวั 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ)        
                          ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 
2.4  มีทกัษะในการติดตามและประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการเรียนรู้  ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

4.51 0.54 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.50 0.52 มากท่ีสุด 
สมรรถนะที่  9 สมรรถนะการบริหารจัดการช้ันเรียน 

สมรรถนะย่อยที่ 1   การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1.1มีทกัษะในการสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียนและผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน 

4.48 0.55 มาก 

1.2 มีทกัษะในการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียน 4.46 0.60 มาก 
1.3 มีทกัษะในการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 4.45 0.54 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.47 0.55 มาก 
สมรรถนะย่อยที่ 2   การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้   
2.1 มีทกัษะในการวางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4.48 0.52 มาก 
2.2 มีทกัษะในการดูแลผูเ้รียน 4.51 0.54 มากท่ีสุด 
2.3 มีทกัษะในจดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์และจดัหาแหล่ง
ทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

4.49 0.54 มาก 

2.4มีความรู้และมีทกัษะการเป็นโคช้ ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน ากบัผูเ้รียน 4.50 0.54 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.49 0.53 มาก 

                               สมรรถนะที่ 10 การวิจัยเพือ่พฒันาการศึกษา 
สมรรถนะย่อย  การวิจัยในช้ันเรียน/การวิจัยทางการศึกษา 
10.1มีทกัษะในการใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4.36 0.61 มาก 
10.2 มีทกัษะในการออกแบบวิจัย เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัและสามารถสร้างนวตักรรม 
หรือเลือกวธีิการ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวจิยั 

4.37 0.61 มาก 

10.3  มีทกัษะในการแสวงหาขอ้มลูทางการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและแนวโน้มในปัจจุบนัเก่ียวกบั
คุณภาพการศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

4.37 0.62 มาก 

10.4 สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวจิยัในชั้นเรียน
หรือการวจิยัทางการศึกษา 

4.37 0.61 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.36 0.61 มาก 

สมรรถนะที่ 11 การพฒันาวิชาชีพ 
สมรรถนะย่อยท่ี 1   การบริการทางวิชาชีพและชุมชน 
1.1 มีการสนบัสนุนทางวชิาชีพแก่ชุมชนในดา้นการใหก้ารศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่ง ปันส่ิง
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 

4.36 0.61 มาก 
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ตารางท่ี 20  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของครูท่ีมีต่อ 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  ( (ต่อ)        
                                    สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
1.2 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพใน
กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ(PLC) 

4.31 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.33 0.63 มาก 

สมรรถนะย่อยที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการ 
2.1มีทักษะในการศึกษาค้นควา้หาความรู้  ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและ
วชิาชีพและแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

4.35 0.61 มาก 

2.3 มีทกัษะในการวางแผนในการพฒันาตนเองและเพื่อนครู 4.48 0.52 มาก 
2.4 มีทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมและสามารถเผยแพร่ไดท้ั้งในระดบั
โรงเรียน ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

4.35 0.60 มาก 

2.5 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพ่ือนครู 4.52 0.53 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.42 0.54 มาก 

สมรรถนะที่ 12 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 

สมรรถนะย่อย   จริยธรรมวิชาชีพ 
12.1มีความมุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม เขม็แขง็ใน
จรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

12.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกและวญิญาณแห่งความเป็นครูและแสวงหา
โอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

4.59 0.53 มากท่ีสุด 

12.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

4.52 0.60 มากท่ีสุด 

12.4 มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบและประหยดัอดออม 4.55 0.58 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.56 0.54 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่สมรรถนะย่อย 4.26 0.58      มาก 
                           

                     จากตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการจ าเป็นต่อตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 3.92 ถึง 4.59 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.53 ถึง 0.90 ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกและวิญญาณแห่งความเป็นครูและแสวงหา
โอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย( X =4.59,S.D=053) รองลงมาคือ มีความมุ่งมัน่ เสียสละ 

มีความเมตตาต่อผูเ้รียน  มีคุณธรรม จริยธรรม เข็มแข็งในจรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม(X

=4.57,S.D= 0.53) และมีความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X =4.57,S.D= 

0.63)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีความรู้ 
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ความสามารถในการประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร( X

=3.92,S.D=0.90)อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนทุกตวับ่งช้ีสามารถ 

น าไปคดัสรรเพื่อพฒันาเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ผล 
การประเมินตวับ่งช้ีสมรรถนะของแต่ละสมรรถนะ สรุปไดด้งัน้ี 
                  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 1 การออกแบบหลกัสูตรมีจ านวน11ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวั 
บ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ การศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนั
พึง ประสงค ์และน ามาออกแบบการเรียนรู้ ( ̅=4.36,S.D=0.68)และตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการมี
ความรู้ความสามารถในการประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา 
หลกัสูตร( ̅=3.92,S.D=0.90 )  
                    ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 2  การจดักระบวนการเรียนรู้มีจ านวน 28 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินราย
ตวับ่งช้ีพบวา่ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี  ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือมีความรู้และสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได ้(  ̅=4.49,S.D=0.65) และตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
ความสามารถใช้เทคนิควิธีการสะทอ้นคิดการเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพื่อปรับปรุงกาท างาน 
After Action Review (AAR)ได ้(  ̅=3.92,S.D=0.85)  
                     ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียน มีจ านวน 13 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวั 
บ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
คือ ความสามารถน าความรู้ความเข้าใจในหลักการเก่ียวกับการประเมินสภาพจริงไปใช้ในการ 
ประเมิน ผูเ้รียน( ̅=4.40,S.D=0.60) และตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความสามารถใชเ้ทคโนโลยีใน 
การวดัและ ประเมินผลทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ( ̅=4.23,S.D=0.70 )    
                     ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 4 การส่ือสารมีจ านวน 5 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี พบว่า  
ตัวบ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมี 
ความสามารถในการใชภ้าษาไทยในการฟัง พูด อ่านและเขียนได ้(  ̅=4.44,S.D=0.56) และตวับ่งช้ีท่ี 
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือมีสมรรถนะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร( ̅=4.09,S.D=0.83)     
                     ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 5 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริม   
การเรียนรู้ มีจ านวน 4 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีความรู้และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและ 
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะในการสืบคน้
ขอ้มูล การส่ือสารการแก้ปัญหาการท างานการน าเสนอการสร้างสรรค์นวตักรรมและอาชีพให้กบั
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล(  ̅=4.36,S.D=0.58) และตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
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มีความสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลท่ี 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถ  ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ( ̅=4.30,S.D=0.66)    
                  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 6 การท างานเป็นทีมมีจ านวน 8 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี
พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมี
ความสามารถในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อพฒันาทกัษะในการใชเ้หตุผล ทกัษะการคิดวิเคราะห์/คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทกัษะการแกปั้ญหา
และทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบัเพื่อน( ̅=4.47,S.D=0.50)และตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ทกัษะในการวินิจฉัยท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจ และการพฒันาการของผูเ้รียนในการจัดกลุ่มของ
ผูเ้รียนท่ีจะเรียนและท างานร่วมกนัเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั ( ̅=4.39,S.D=0.53) 
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 7 สังคมและวฒันธรรมมีจ านวน 25 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวั
บ่งช้ี พบวา่ ตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสามารถ 
น าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริมสร้างให้ ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะ  
พื้นฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต( ̅=4.48,S.D=0.47)และสามารถปฏิบัติตนเพื่อเป็น  
แบบอย่างให้ผูเ้รียนไดป้ฎิบติัตาม(  ̅=4.48,S.D=0.60) ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าค่าเฉล่ียต ่าสุด คือความสามารถ
น าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก การพฒันาแนวโนม้และการ 
เผชิญปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการในการเรียนการสอน ( ̅=4.32,S.D=0.56)       
                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 8 การพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้มีจ านวน    
6 ตวับ่งช้ีผลการประเมินรายตวับ่งช้ีพบวา่ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
จ  านวน 3ตวับ่งช้ีและอยู่ในระดบัมากจ านวน 3 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีทกัษะในการ  
เลือกและใช้แหล่งเรียนรู้และบูรณาการแหล่งเรียนรู้จากเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความ  
สามารถ ความถนดั ความสนใจและวยัของผูเ้รียน(  ̅=4.51,S.D=0.54) สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจ  
ในหลักการการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานช้ินงาน( ̅=4.51     
,S.D=0.53)และมีทกัษะในการติดตาม และประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดั   
การเรียนการสอน( ̅=4.51,S.D=0.54) ส าหรับตัวบ่งช้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดมี2ตัวบ่งช้ีคือมีความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนมีผลผลิตใหม่ๆดว้ยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind) ( ̅=4.37,S.D=0.58)และ
สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจไปพฒันาผูเ้รียนให้มีการคิดสร้างสรรค์ คิดส่ิงใหม่ๆให้กบัตนเองและ
สังคม (Creative Mind ) (  ̅=4.37,S.D= 0.56 )    
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                   ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี  9  การบริหารจดัการชั้นเรียนมีจ านวน 7 ตวับ่งช้ี  ผลการประเมินราย
ตวับ่งช้ีพบวา่  ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน 2 ตวับ่งช้ี และมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมากจ านวน 5 ตวับ่งช้ี     ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีทกัษะในการดูแลผูเ้รียน
(  ̅ = 4.51  ,S.D.=0.54)   ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีทกัษะในการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา (  ̅ = 4.45  ,S.D.=0.54) 
                  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 10 การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา มีจ านวน 4 ตวับ่งช้ี ผลการประเมิน
รายตวับ่งช้ี พบวา่  ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากันมี 3 ตวับ่งช้ีคือ มีทกัษะในการออกแบบวิจยั เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัและ
สามารถสร้างนวตักรรม หรือเลือกวิธีการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวิจยั สามารถน า
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวิจยัในชั้นเรียนหรือการวิจยัทางการศึกษาวิจยั  
(  ̅ = 4.37,S.D.= 0.61)  และมีทกัษะในการแสวงหาขอ้มูลทางการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาและ
แนวโนม้ในปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน
(  ̅ = 4.37,S.D.= 0.62)  ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีทกัษะในการใชก้ระบวนการวิจยัเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน (  ̅ = 4.36,S.D.= 0.61)   
                     ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 11การพฒันาวชิาชีพ มีจ านวน 7 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี
พบว่า    ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 1 ตวับ่งช้ี และอยู่ในระดบั
มากจ านวน 6 ตวับ่งช้ี   ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการปฏิบติัตนใหเ้ป็นเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพื่อนครู
(  ̅ = 4.52,S.D.=0.53) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพในกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วชิาชีพ (  ̅ = 4.31,S.D.=0.65 )  อยูใ่นระดบัมาก 
                    ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 12 ดา้นจริยธรรม  จรรยาบรรณและค่านิยมมีจ านวน 4 ตวับ่งช้ี ผล
การประเมินตามรายตวับ่งช้ีพบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกและวิญญาณแห่งความเป็นครูและแสวงหาโอกาสพฒันา
ตนเองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายมีค่าเฉล่ียสูงสุด(  ̅ = 4.59,S.D.= 0.53 ) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่ าสุดคือมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีให้ผู ้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง  
ครอบครัว และสังคม  (  ̅ = 4.52  ,S.D.= 0.60 )   
                    นอกจากน้ีไดมี้ขอ้เสนอแนะใน สมรรถนะยอ่ยท่ี  2 การจดักระบวนการเรียนการสอน
โดยใหเ้พิ่มใหมี้การบูรณาการ STEM Education มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 21   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
                     ต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  

คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  ̅ S.D แปลผล 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.1ปฏิบติัตนตามสิทธิ  และหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 4.48 0.65 มาก 
1.2 แสดงความช่ืนชมยนิดีต่อความส าเร็จของคนไทย 4.51 0.60 มากท่ีสุด 
1.3 ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 4.50 0.62 มากท่ีสุด 
1.4 ปฏิบติัตนและเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 4.52 0.62 มากท่ีสุด 
1.5 มีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
1. 6 มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 4.55 0.64 มากท่ีสุด 
1.7 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
1.8 น าหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.54 0.62 มากท่ีสุด 

      ค่าเฉล่ีย 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
                                                                 2. ทักษะทางสังคม 
 2.1สามารถท างานเป็นทีมและสร้างพลงัร่วมของกลุ่มในการปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่ม 4.43 0.72 มาก 
2.2 สามารถปรับตวัเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ ความเครียดโดยการแสดงออกท่ีใชเ้หตุผล 4.37 0.73 มาก 
2.3 สามารถติดต่อส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือ  และมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  ๆ 4.42 0.67 มาก 
2.4 ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 4.39 0.71 มาก 
2.5 มีความสามารถในการร่วมมือกนัวางแผนและร่วมกนัอภิปราย  4.44 0.63 มาก 
2.6 เคารพต่อขอ้ตกลงและคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  4.41 0.70 มาก 
2.7 มีความสามารถในการจดัการกบัความขดัแยง้ หาทางยติุความความไม่เขา้ใจกนัและ
สนบัสนุนใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดี  

4.35 0.69 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.40 0.69 มาก 
                         3. มคุีณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

3.1มีวนิยัในตนเองโดยปฏิบติัภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งของ
ตนเอง และของกลุ่ม 

4.41 0.64 มาก 

3.2 น าหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.48 0.63 มาก 
3.3เขา้ร่วมหรือปฏิบติักิจกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งในกลุ่มตน ในชุมชน และในสังคม 4.50 0.65 มากท่ีสุด 
3.4 ช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสาเขา้ร่วม แกปั้ญหา และสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหก้บัผูอ่ื้นหรือ
สังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

4.43 0.66 มาก 

3.5 มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีน ้ าใจ ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 4.51 0.63 มากท่ีสุด 
3.6 ร่วมดูแลรักษาสาธารณะ สมบติั และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 4.50 0.64 มากท่ีสุด 
3.7ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎระเบียบและกฎกติกาของชั้นเรียน โรงเรียนและสังคม 4.49 0.61 มาก 
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ตารางท่ี 21 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
                     ต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล (ต่อ)        

 คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล  ̅ S.D  แปลผล  
3.8 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบในการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขา้
ร่วมคิด ร่วมท าในกิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

4.46 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.47 0.64 มาก 
4.  ทักษะการติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล สารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ 

4.1สามารถใชภ้าษาไทย/ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ใๆนการติดต่อ ส่ือสารได ้ 4.30 0.68 มาก 
4.2 มีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มลูข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผลโดยการ
น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการให้ส าเร็จ 

4.29 0.71 มาก 

4.3น าเสนอขอ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศ 4.24 0.74 มาก 
4.4 สามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสมได้ 
โดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4.25 0.69 มาก 

4.5 มีทกัษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง  ๆตลอดจนสามารถเลือกใช้
วธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

4.04 0.91 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.22 0.75 มาก 
5. ทักษะการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ขึน้ใหม่ 

5.1สามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระดว้ยตนเอง เพื่อหา
ค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ได ้

4.37 0.68 มาก 

5.2สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไปสู่การปฏิบติัหรือน าไปใช ้ 4.35 0.65 มาก 
5.3  มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขนัในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.28 0.81 มาก 

5. 4 มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และน าไปปฏิบติัได ้ 4.35 0.66 มาก 
5.5 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ 4.36 0.65 มาก 
5.6 สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอยูใ่นความตอ้งการและ
ความสนใจของตนเองและคน้หาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได ้

4.33 0.66 มาก 

5.7 สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาสร้างความรู้ได้  4.30 0.73 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.33 0.69 มาก 
6. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 6.1สามารถเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได ้ 4.33 0.64 มาก 
 6.2 ควบคุมตนเอง และสามารถหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

4.40 0.61 มาก 

6.3 ปฏิบติัตามกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ์ ขอ้ตกลงของกลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม  4.38 0.66 มาก 
6.4  รู้จกัปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์เส่ียง  4.36 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 21แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
                     ต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล   (ต่อ)        

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล  ̅ S.D แปลผล 
6.5 วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา เลือกและตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิท่ี
หลากหลายและถูกตอ้ง เหมาะสมและสร้างสรรค ์ 

4.28 0.68 มาก 

6.6   มีทกัษะในการติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในเชิงบวก รวมถึง
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.64 มาก 

6.7 สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้มและปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 

4.41 0.63 มาก 

6.8 บอกจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได ้ 4.38 0.64 มาก 
6. 9 น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.34 0.61 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.36 0.64 มาก 
                                                   7. ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
 7.1 สามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทางใน
การสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอน  

4.27 0.69 มาก 

7.2มีความสามารถใชก้ระบวนการคิดน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้เช่นน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา การตดัสินใจ การริเร่ิม และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  

4.31 0.61 มาก 

7.3 สามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น และสามารถโตแ้ยง้ขอ้มลู ข่าวสารท่ีไดรั้บ
อยา่งสมเหตุสมสมผลได ้

4.29 0.63 มาก 

7.4 สามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงไดแ้ละสามารถตดัสินใจเลือก
วธีิการแกปั้ญหา พิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ปัญหา 

4.33 0.68 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.30 0.65 มาก 
                                   8.ทักษะด้านคอมพวิเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

8.1รู้เทคโนโลย ีและรู้สารสนเทศ ในระดบัพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเขา้ถึงและสามารถใช ้
ICTเพื่อการคน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

4.45 0.58 มาก 

8.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรคง์าน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ ผลงานได ้ 4.33 0.66 มาก 
8.3 สามารถก าหนดค าถามปัญหาและหัวขอ้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสารสนเทศได ้ 4.43 0.63 มาก 
8.4 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ ประเมิน และใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

4.39 0.64 มาก 

8.5สามารถใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะการจดัการสารสนเทศเพื่อพฒันาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม 

4.40 0.62 มาก 

8.6 สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้และสามารถ
ติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้มลูผา่นโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook ,Google 
Apps และGoogle for Education เป็นตน้ 

4.41 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 21แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 
                     ต่อคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล  (ต่อ) 

คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล  ̅ S.D แปลผล 
8.7 สามารถสร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital 
tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 

4.36 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.40 0.62 มาก 
                                        9. ทักษะการท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีม 
9.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์และจดัล าดบั
ความส าคญัของงานกบัหมู่คณะไดแ้ละครบทุกขั้นตอน 

4.42 0.65 มาก 

9.2สามารถท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏิบติังานตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเป็นระบบ 

4.45 0.61 มาก 

9.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ พ่ึงพาอาศยั และช่วยเหลือกนั และสามารถประสานการท างาน
ร่วมกบัหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 

4.47 0.63 มาก 

9.4รักษาบรรยากาศในการท างานและปรับตวัหากนัเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.42 0.64 มาก 

9.5การจดัแบ่งบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด
ของสมาชิกและปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ 

4.31 0.75 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.41 0.67 มาก 
10. การสรุปองค์ความรู้ 

10.1อธิบายความเป็นมาของศาสตร์ หลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้  4.20 0.73 มาก 
10.2 วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม และสรุปองคค์วามรู้อภิปรายผลได ้ 4.26 0.74 มาก 
10.3สามารถเสนอแนวคิด วธีิการหรือรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  4.24 0.72 มาก 
10.4สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได ้ 4.26 0.70 มาก 

10.5 ความสามารถในการ ซกัถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 4.22 0.74 มาก 
10.6 สามารถเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ จดักลุ่มตามความคิดตามมิติท่ีก าหนด และจดั
กลุ่มความสัมพนัธ์มาสรุปเป็นองคค์วามรู้ 

4.23 0.73 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.24 0.73 มาก 

    11.มคีวามรู้ยุคดจิทิลั  
11.1รู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการ
วเิคราะห์และประเมินขอ้มลูดิจิทลั 

4.22 0.72 มาก 

11.2 มีความเขา้ใจว่าจะใชเ้ทคโนโลยีดว้ยวิธีใด กบัใคร เม่ือใด และรู้วิธีการกระท าอย่างสมเหตุสมผล
รวมถึงการออนไลน์ไดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 

4.24 0.74 มาก 

11.3 ระบุประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ 
นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนได ้

4.22 0.75 มาก 
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คุณลกัษณะของผู้เรียนทีเ่ป็นสากล  ̅ S.D แปลผล 
11.4 มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 

4.22 0.72 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.22 0.73 มาก 
 12.1 ผูเ้รียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง และพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

4.35 0.63 มาก 

12.2 มีความมัน่คงทางอารมณ์ กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัเพศวยั ตาม
บทบาทหนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษาแก่ผูอ่ื้นได ้และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 

4.31 0.68 มาก 

12.3  เขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 4.38 0.63 มาก 
12.4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นสามารถปรับตวัปฏิบติัตนต่อ
ผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น  

4.36 0.71 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.35 0.66 มาก 
                         13. ทักษะด้านอาชีพและการมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

13.1 มีความสามารถในการวเิคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบและ
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอน 

4.29 0.67 มาก 

13.2 แสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาตนเอง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

4.29 0.68 มาก 

13.3 สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีคุณภาพ 4.30 0.69 มาก 
13.4 มีความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมีความมุ่งมัน่
พฒันางานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ 

4.29 0.66 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.29 0.68 มาก 
14. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้านวัตกรรม 

14.1มีสามารถคิดริเร่ิม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิด
แปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้าของเดิม 

4.23 0.71 มาก 

14.2สามารถเช่ือมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเขา้กบัประสบการณ์ใหม่และ 
สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

4.21 0.75 มาก 

14.3 สามารถน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยหีรือ
การจดัการมาพฒันาใหเ้กิดกระบวนการใหม่ๆหรือเกิดผลิตภณัฑ ์

4.13 1.00 มาก 

14.4 สร้างสรรคผ์ลงานและน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทั้งระดบัโรงเรียน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 4.23 0.75 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.20 0.80 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.34 0.68 มาก 
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                    จากตาราง พบวา่ คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลมีจ านวน 14 ดา้นในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  ̅ = 4.34,S.D.= 0.68)  ดา้นและมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 1ดา้นคือมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์(  ̅= 4.53 ,S.D.= 0.61)  ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด
คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกว่า3.50ข้ึนไปและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.20 ถึง 4.53 ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือทกัษะการคิดสร้างสรรค์ดา้นวตักรรม       
(  ̅ = 4.20 ,S.D.= 0.79) ส าหรับรายการคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลแต่ละดา้น พบวา่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน10รายการ นอกจากน้ีมีผลการประเมินมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.50ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00 ผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนดทุกรายการโดยผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดต ่าสุดถึงสูงสุด คือ 4.04 ถึง 4.57 และกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการสอดคลอ้งกนั โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.61ถึง 0.75  ซ่ึง
สามารถคดัสรรและน ามาก าหนดไวเ้พื่อไปพฒันาเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  รายละเอียดแต่ละดา้นสรุปได ้ดงัน้ี 
                   1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์คุณลกัษณะจ านวน 8 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม  
(  ̅ = 4.53,S.D.= 0.61) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะ 
โดยรวม พบวา่ มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ โดยคุณลกัษณะในดา้นเป็น 
พลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทยมีค่าเฉล่ียสูงสุด(  ̅ = 4.57   
,S.D.=0.63) ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการปฏิบติัตนตามสิทธิและหน้าท่ีของการเป็น 
พลเมืองท่ีดีของชาติ (  ̅= 4.48 ,S.D.=0.65) 
                      2. ทกัษะทางสังคมมีคุณลกัษณะจ านวน 7 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅=4.40,S.D 
.=0.68)  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะโดยรวม พบวา่ มีระดบั
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ โดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีความสามารถในการ 
ร่วมมือกนัวางแผนและร่วมกนัอภิปราย(  ̅=4.44,S.D.=0.62) ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
มีความสามารถในการจดัการกบัความขดัแยง้ หาทางยุติความความไม่เขา้ใจกนัและสนบัสนุนให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดี(  ̅= 4.35 ,S.D.=0.68) 
                      3. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มี  
คุณลกัษณะจ านวน 8 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅ =4.47,S.D.= 0.61) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก  ส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะโดยรวมพบวา่มีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 3 รายการและมีระระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากจ านวน 5 รายการโดยคุณลกัษณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีน ้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 
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(  ̅= 4.51,S.D.= 0.63)  ส าหรับพฤติกรรม/คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีวินยัในตนเองโดยปฏิบติั 
ภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม ( ̅=4.41,S.D.=0.64 )  
                     4. ทกัษะการติดต่อส่ือสาร การให้ขอ้มูล สารสนเทศ และการรู้เท่าทนัส่ือมีคุณลกัษณะ  
จ  านวน 5 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅ =4.22,S.D.=0.71)มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส าหรับ 
ผลการประเมิน คุณลกัษณะโดยรวม  พบวา่ มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยมี  
คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสามารถใชภ้าษาไทย/ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการ
ติดต่อส่ือสารได ้(  ̅= 4.30, S.D.=0.68)  ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีทกัษะในการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม ( ̅=4.04,S.D.=0.91) 
                    5. ทกัษะการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ข้ึนใหม่มี คุณลกัษณะจ านวน7รายการมี 
ค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅=4.33,S.D.=0.67) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส าหรับผลการประเมิน 
คุณลกัษณะพบวา่มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ สามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อยา่งอิสระดว้ยตนเอง เพื่อหาค าตอบและสรุป
องค์ความรู้ได้ (  ̅=4.37,S.D.=0.68) ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือผลงานการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ ( ̅=4.28,S.D.=0.81)  
                     6. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตมีคุณลกัษณะจ านวน 9  รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม  
( ̅ =4.36, ,S.D.=0.62) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับผลการประเมิน คุณลกัษณะพบวา่มี
ระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสามารถปรับตวั 
ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของ
สังคม ( ̅ =4.41,S.D.=0.63) ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  เลือก
และตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิท่ีหลากหลายและถูกตอ้งเหมาะสมและสร้างสรรค(์  ̅ = 4.28 
,S.D.=0.69) 
                     7. ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหามีคุณลกัษณะจ านวน 4 รายการมีค่าเฉล่ียโดย 
รวม ( ̅ =4.30,S.D.=0.63) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการประเมินคุณลักษณะ
โดยรวม พบวา่ มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือสามารถบอกหรือระบุสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงได้และสามารถตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
พิจารณาข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา( ̅=4.45,S.D.=0.58)  
ส าหรับคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิด 
สังเคราะห์แนวทางในการสร้างช้ินงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอน(  ̅= 4.27,S.D.=0.69) 
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                 8. ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี คุณลกัษณะ
จ านวน 7 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅ =4.39,S.D.=0.61) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับ
ผลการประเมินคุณลกัษณะ พบวา่ มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยคุณลกัษณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รู้เทคโนโลย ีและรู้สารสนเทศ ในระดบัพื้นฐานเพื่อสามารถเขา้ถึงและสามารถใช ้ICTเพื่อ
การคน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่  ( ̅ = 4.45,S.D.=0.58) 
ส าหรับพฤติกรรม/คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรคง์าน ส่ือสารน าเสนอ และเผยแพร่ผลงานได ้ (  ̅ = 4.33 ,S.D.= 0.66 ) 
                   9. ทกัษะการท างานแบบร่วมมือกนั การท างานเป็นทีมมี คุณลกัษณะจ านวน   6  รายการมี
ค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅ =4.41,S.D.=0.63)  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส าหรับผลการประเมิน 
คุณลกัษณะโดยรวม พบว่ามีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกรายการโดยคุณลักษณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีมนุษยสัมพนัธ์ พึ่งพาอาศยั และช่วยเหลือกนั และสามารถประสานการท างาน
ร่วมกบัหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ  (  ̅ =4.47,S.D.=0.63)     ส าหรับพฤติกรรม/คุณลกัษณะ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือการจดัแบ่งบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามความรู้  ความสามารถความถนัดของ
สมาชิกและปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ (  ̅ =4.31  ,S.D.= 0.75) 
                1 0 .ก า รส รุปองค์ค วาม รู้ มี  คุณลักษณะจ านวน  6   ร า ยการ มีค่ า เ ฉ ล่ี ยโดยรวม 
( ̅ =4.24,S.D.=0.72) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะโดยรวม 
พบว่ามีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกรายการโดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการสรุป
ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้(  ̅ = 4.26 
,S.D.=0.71 ) และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสมและสรุปองค์ความรู้
อภิปรายผลได(้  ̅ =4.26,S.D.=0.74 )และ ส าหรับพฤติกรรม/คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคืออธิบาย
ความเป็นมาของศาสตร์ หลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษาคน้ควา้ (  ̅ =4.20  ,S.D.=0.73 )  
                 11. มีความรู้ยุคดิจิทลั มีคุณลกัษณะจ านวน 4 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅ =4.22,S.D.= 
0.72)  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะ พบว่ามีระดบัความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกรายการโดย คุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความเข้าใจว่าจะใช้
เทคโนโลยีดว้ยวิธีใด กบัใคร เม่ือใด และรู้วิธีการกระท าอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการออนไลน์ได้
อยา่งปลอดภยัและเหมาะสม (  ̅ =4.24,S.D.=0.74  )นอกจากน้ีพฤติกรรม/คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดเท่ากนัทั้ง 3 รายการคือ  1)มีความสามารถใชก้ระบวนการคิดน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้
เช่นน าไปใช้ในการแกปั้ญหา การตดัสินใจ การริเร่ิม และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่   ( ̅ =4.24,S.D. =   
0.72)  2) มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและ
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ประเพณีของนานาชาติ  (  ̅ =4.24,S.D.=0.72)  3)ระบุประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  และนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนได ้
(  ̅ =4.22,S.D.=0.72) 
                12. มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ์มีคุณลกัษณะจ านวน 4 รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม 
( ̅ =4.35, ,S.D.=0.65) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะโดยรวม 
พบวา่มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดย คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเขา้ร่วม
กิจกรรมการออกก าลงักาย และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ(   ̅= 
 4.38,S.D.=0.63  ) ส าหรับ คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความมัน่คงทางอารมณ์ กลา้แสดงออก
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัเพศวยั ตามบทบาทหนา้ท่ี ให้ค  าปรึกษาแก่ผูอ่ื้นได ้ และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
ผูอ่ื้น (  ̅ 4.31=,S.D.=0.68) 
                13.   ทักษะด้านอาชีพและการมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะจ านวน 4  
รายการมีค่าเฉล่ียโดยรวม ( ̅ =4.29, ,S.D.=0.67 )  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับผลการ
ประเมิน คุณลกัษณะ พบวา่มีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกรายการโดยมี คุณลกัษณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมี
คุณภาพ(  ̅=4.30,S.D.= 0.69 )  ส าหรับพฤติกรรม/คุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดพบวา่มีเท่ากนัทั้ง 3
รายการคือ1)ความสามารถในการประเมินตรวจสอบผลงานของตนเอง และมีความมุ่งมัน่พฒันางาน
ของตนเองอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์โดยมีค่าเฉล่ีย (  ̅ =4.29,S.D.= 0.69) 2) แสวงหา
ความรู้เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพในอนาคต     
(  ̅=4.29,S.D.= 0.68 )  และ3) มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบ
และด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอน(  ̅ =4.29,S.D.=0.66)                                      
                 14.  ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ดา้นวตักรรม มี คุณลกัษณะมีจ านวน 4 รายการมีค่าเฉล่ีย
โดยรวม ( ̅ =4.20 ,S.D.=0.79 ) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับผลการประเมินคุณลกัษณะ
โดยรวม พบวา่มีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 
รายการ คือสามารถคิดริเร่ิม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ี
ไม่ซ ้ าของเดิม(  ̅ = 4.23 ,S.D.=0.71 ) และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน และน าเสนอหรือเผยแพร่
ผลงานทั้งระดบัโรงเรียน  ระดบัชาติและระดบันานาชาติ (  ̅ = 4.23 ,S.D.= =0.76)  ส าหรับ 
คุณลกัษณะท่ีมีค่า เฉล่ียต ่าสุดคือสามารถน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีหรือการจดัการมาพฒันาให้เกิดกระบวนการใหม่ๆหรือเกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ (  ̅ = 4.13 
,S.D.=1.00 ) 
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                   ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล    
                   1. ผลการยก(ร่าง)สมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากล สรุปไดด้งัน้ี    
                      1.1 ผลการพฒันารูปแบบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    
พบว่า รูปแบบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีองค์ประกอบคือ 1) 
ประเภทของสมรรถนะ (Competency  Categories ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สมรรถนะหลกั (Core  
Competency)  และสมรรถนะประจ าสาย งาน (Functional Competency)   2) ช่ือสมรรถนะและค า 
นิยาม (Competency names& definitions)  3) สมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ (Element of 
Competency) 4) ตวับ่งช้ีสมรรถนะ (Competency Indicators) 5)กลุ่มของสมรรถนะ (Cluster of  
Competencies) ประกอบด้วย กลุ่มความรู้ (Knowledge) กลุ่มทกัษะ (Skill) และกลุ่มทศันคติ 
(Attitudes) 6 ) เกณฑก์ารประเมินสมรรถนะ (Competency  Assessment Criteria)  
                      1.2  ผลการพฒันาสมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากล สรุปผลไดด้งัน้ี 
                         1.2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 5 สมรรถนะประกอบด้วย
สมรรถนะท่ี1การพฒันาวิชาชีพมี  2สมรรถนะยอ่ย คือ1) การบริการทางวิชาชีพและชุมชนมีจ านวน
ตวับ่งช้ี 3  ตวับ่งช้ี  2) การบริหารจดัการ/ การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการมีจ านวนตวับ่งช้ี 4 ตวั
บ่งช้ี สมรรถนะท่ี 2 จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมมี 1สมรรถนะยอ่ย  คือ จริยธรรมวิชาชีพ มี
จ านวนตวับ่งช้ี 12 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี 3 การส่ือสารมี 1 สมรรถนะย่อย คือทกัษะการส่ือสารมี
จ านวนตวับ่งช้ี 8 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี  4  การบริหารจดัการชั้นเรียนมี 2 สมรรถนะยอ่ย คือ1) การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 4 ตวับ่งช้ี  2) การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มี
จ  านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี และ สมรรถนะท่ี 5 การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษามี1สมรรถนะยอ่ย คือการ
วจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษามีจ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี   
                        1.2.2  สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ยสมรรถนะท่ี 
1การออกแบบหลกัสูตรมี 3 สมรรถนะยอ่ยคือ 1) การรู้เร่ืองหลกัสูตรมีจ านวนตวับ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ี  2) 
การออกแบบการเรียนรู้ มีจ  านวนตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี  3) การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีจ านวนตวั
บ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี   สมรรถนะท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้มี 5 สมรรถนะยอ่ย คือ1การส่งเริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ด้วยตนเองมีจ านวนตวับ่งช้ี 15 ตวับ่งช้ี  2) ความรู้ในเน้ือหามีจ านวนตวับ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ี 3) 
เทคนิควธีิการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมีจ านวนตวับ่งช้ี 17 ตวับ่งช้ี  4) การจดักระบวนการเรียนการสอน
มีจ านวนตวับ่งช้ี 17 ตวับ่งช้ี  5) ทกัษะการสะทอ้นและการสร้างนิสัยในการคิดมีจ านวนตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี 
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สมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียนมี 3 สมรรถนะยอ่ยคือ1) การวดัและประเมินผล มีจ านวนตวับ่งช้ี 7 
ตวับ่งช้ี  2) การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี21มีจ านวนตวับ่งช้ี 2  ตวับ่งช้ี  3)  การประเมินตามสภาพ
จริงมีจ านวนตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 4การใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้มี 1สมรรถนะยอ่ยคือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวน
ตวับ่งช้ี 11 ตวับ่งช้ี   สมรรถนะท่ี 5 การท างานเป็นทีมประกอบด้วย2สมรรถนะย่อย    ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองมีจ านวนตวับ่งช้ี 14 ตวับ่งช้ี  2) ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์มี
จ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี6สังคมและวฒันธรรมมี 7 สมรรถนะย่อย คือ1) ความรู้ถึง
ความตระหนักต่อโลกมีจ านวนตวับ่งช้ี 3ตวับ่งช้ี  2) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมมี
จ านวนตัวบ่งช้ี  5 ตัวบ่งช้ี  3) ทักษะชีวิตมีจ านวนตัวบ่งช้ี  11 ตัวบ่งช้ี  4) ความตระหนักรู้ถึ ง
สภาพแวดลอ้มมีจ านวนตวับ่งช้ี 8 ตวับ่งช้ี  5) ทกัษะพลเมืองมีจ านวนตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ี 6) ทกัษะ
อาชีพมีจ านวนตวับ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ี 7) ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีจ  านวนตวับ่งช้ี 3 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะ
ท่ี 7 การพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มี 2 สมรรถนะย่อย คือ1) ทักษะ
นวตักรรม และการเป็นผูป้ระกอบการมีจ านวนตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ี  2) การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้
และการใชแ้หล่งเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี  
                        1.3.  ผลการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียน รู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล พบว่า เกณฑ์การประเมินสมรรถนะมีลกัษณะเป็นเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
Rubric) ซ่ึงประกอบดว้ย  2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ระดบัคุณภาพของสมรรถนะโดยแบ่งระดบัคุณภาพเป็น
4 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัปรับปรุง  ระดบัท่ี 2 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้ ระดบั
ท่ี 3 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  และระดบัท่ี 4 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  ส่วนท่ี 2 แนวทางการประเมิน
สมรรถนะ  ซ่ึงการก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะในแต่ละระดบัคุณภาพ พิจารณาจากการ
ปฏิบติัตามตวับ่งช้ีในแต่ละสมรรถนะยอ่ยวา่สามารถปฏิบติัไดค้รบถว้นสมบูรณ์ตามสมรรถนะ   
                   2. ผลการสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
                         การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณา ตรวจสอบ ตดัทอน 
เพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงเป็นฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ(ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ี 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  สรุปผล ดงัน้ี   
                           2.1 ผลการพัฒนา รูปแบบสมรรถนะการจัดการ เ รี ยน รู้ของค รูโรง เ รี ยน
มาตรฐานสากล พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบ พิจารณาและมีฉนัทามติโดยไม่มีการปรับแก ้   
                           2.2 ผลการพิจารณาช่ือสมรรถนะและค านิยาม (Competency names& definitions) 
ซ่ึงช่ือและการนิยามสมรรถนะเป็นการนิยามเพื่อให้ความหมายของช่ือสมรรถนะและค านิยาม
สมรรถนะมีความเขา้ใจตรงกนัและท าให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของพฤติกรรมในแต่ละ
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สมรรถนะได้อยา่งถูกตอ้งตรงกนัโดยผลจากการพิจารณาพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญให้มีการแกไ้ขปรับปรุงช่ือ
สมรรถนะ และค านิยามสมรรถนะตามขอ้เสนอแนะ ดงัตารางท่ี 22 
ตารางท่ี 22  แสดงรายละเอียดการแกไ้ขปรับปรุงช่ือสมรรถนะและค านิยามสมรรถนะตาม 
                   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ        

ข้อความเดมิ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไขค านิยาม 
สมรรถนะหลกั  : สมรรถนะที ่4  
กา รบ ริห า รจัด ก า ร ชั้ น เ รี ย น 
(Classroom Management) ค  า
นิยาม : การบริหารจัดการชั้ น
เรียน (Classroom Management) 
หมายถึงการจดับรรยากาศการเรียนรู้ 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา ให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน ากับผู ้ เรี ยน
จัดเตรียมกระบวนการเรียนรู้  ส่ือ 
อุปกรณ์และแหล่งทรัพยากรเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีความสุข 
และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

ใหเ้พ่ิมขอ้ความ“แนวปฏิบติั
ในชั้นเรียนใหก้บัผูเ้รียนและ”
ใหเ้ปล่ียนขอ้ความ“จดัเตรียม
กระบวนการเรียนรู้”เป็น
“จดัเตรียมกระบวนการ
จดัการเรียนรู้” 

ค านิยาม : การบริหารจดัการชั้นเรียน 
(Classroom Management) หมายถึง 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การ
จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้ น เ รี ยน /ประจ าวิชา  ให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน า แนวปฏิบัติใน
ชั้นเรียนให้กับผูเ้รียนและจัดเตรียม
กระบวนการจัด การ เ รี ยน รู้  ส่ื อ 
อุปกรณ์และแหล่งทรัพยากรเ พ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
 

ปรับปรุงแก้ไขค านิยาม 
สมรรถนะหลกั  : สมรรถนะที ่5 
การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
ค านิยาม:การท างานเป็นทีม
Teamwork) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบติัตนให้
เป็นผูท่ี้มีทกัษะทางสงัคมมีความ 

ให้เปล่ียนข้อความ“พัฒนา
ผู ้เ รียนให้ผู ้เ รียนให้มีความ
ตั้งใจ”เป็น  
พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความสามารถและเพ่ิมเติม
ขอ้ความ“ปฎิบติัตนไดท้ั้งเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี”และ
เพ่ิมเติมขอ้ความ“ปฎิบติัตน 

นิ ย า ม : ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม 
(Teamwork) หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติตนให้เป็นผูท่ี้มีทักษะ
ทางสังคมมีความมั่นคงทางอารมณ์
และจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือ 
อุปกรณ์และแหล่งทรัพยากรเ พ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และความปลอดภยัของผูเ้รียน  

มัน่คงทางอารมณ์และจดั
กระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบติั
เพื่อเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียน 

ไดท้ั้งเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี”
และเพ่ิมเติมขอ้ความ“ปฎิบติั
ตนไดท้ั้งเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ี  

ค ากระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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ตารางท่ี 22   แสดงรายละเอียดการแกไ้ขปรับปรุงช่ือสมรรถนะและค านิยามสมรรถนะตาม 
                   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)                

ข้อความเดมิ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มั่ น ค ง ท า ง อ า ร ม ณ์ แ ล ะ จั ด
กระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้
ผู ้เ รียนมีความตั้ งใจ ท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีม
รวมทั้งความสามารถในการ สร้าง
และรักษาสัมพนัธภาพกับสมาชิก
ในทีมตลอดจนสร้างขวญัก าลงัใจ 
ให้กบัสมาชิก เพ่ือให้งานบรรลุผล 
ตามวตัถุประสงค์  และเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดี”และเพ่ิมเติมขอ้ความ“ปฎิบติั
ตนไดท้ั้งเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
 

และปฎิบติัตนไดท้ั้งเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดีรวมทั้งมีความสามารถสร้าง
และรักษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกใน
ทีมตลอดจนสร้างขวญัก าลงัใจ ใหก้บั
สมาชิก เพื่อใหง้านบรรลุผล ตาม
วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ    
 

ปรับปรุงแก้ไขช่ือสมรรถนะประจ า
สายงาน         สมรรถนะที ่4  
การใชข้อ้มูล สารสนเทศ  และการ
ใชเ้ทคโนโลย ีในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Using  information 
technology toenhance  learning) 
นิยาม: การใชข้อ้มูลสารสนเทศ
และการใช ้เทคโนโลยี ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ Using  information 
technology to enhance learning)  
หมายถึงความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการสืบคน้ ใชข้อ้มูล
สารสนเทศและการใช ้เทคโนโลยใีน
การส่งเสริมการเรียนรู้ Using  
information technology to enhance 
learning)  หมายถึงความรู้ ความ 
สามารถและทกัษะในการ สืบคน้ 
ใชข้อ้มูลสารสนเทศ ใชส่ื้ออิเล็ก  
ทรอนิกส์(ICT) และเทคโนโลย ี

ให้น า ช่ือสมรรถนะท่ี 4และ
สมรรถนะท่ี 7 มารวมกัน
เน่ืองจากเป็น สมรรถนะท่ีมี
ลักษณะเหมือนกันและจัดให้
เ ป็ นสมร รถนะ ท่ี  4โดย ให้
สมรรถนะ 
ยอ่ยของทั้ง 2 สมรรถนะคงเดิม 
ใหน้ าค  านิยามทั้ง 2 สมรรถนะ 
มารวมกนัและปรับขอ้ความ
ใหม่โดยใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ภาพรวม ของพฤติกรรมของ
สมรรถนะโดยช่ือของ
สมรรถนะท่ีเกิดจากการรวม
สมรรถนะ 2 สมรรถนะเขา้
ดว้ยกนัคือ สมรรถนะท่ี 4 การ
ดว้ยกนัคือ สมรรถนะท่ี 4 การ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโน  
โลย ีและการพฒันานวตักรรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

              สมรรถนะที ่4 
 การใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการพฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ (Using  information  and 
technology  by  developing  
innovation  to enhance  learning) 
ค านิยาม: การใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ (Using 
information and technology by 
developing  innovation to enhance 
learning) หมายถึงความรู้
ความสามารถ  และทกัษะในการ
สืบคน้ใชข้อ้มูลสารสนเทศ ส่ือ  
อิเลก็ทรอนิกส์  (ICT) และเทคโนโลย ี 
แหล่งเรียนรู้เคร่ืองมือต่างๆ (digital 
tool)มาออก แบบสร้างสรรคก์ารผลิต 
/ ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 22  แสดงรายละเอียดการแกไ้ขปรับปรุงช่ือสมรรถนะและค านิยามสมรรถนะตาม 
                   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)                

ข้อความเดมิ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ออกแบบ
สร้างสรรค ์การประเมินผลของครู
และการส่ือสารเพื่อใหผู้เ้รียน
สร้างสรรค ์นวตักรรมและอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ได ้
       สมรรถนะประจ าสายงาน                  
               สมรรถนะที ่7 
 การพฒันาส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจดัการเรียนรู้(Developing 
Innovation and  Technology for 
Learning)  
ค านิยาม:การพฒันาส่ือ นวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้
หมายถึงความรู้ ความ สามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ เคร่ืองมือ
ต่างๆ(digital tools)มาสร้างสรรคใ์น
การผลิต/ปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ท่ี
สร้างไวแ้ลว้มาจดัท าเป็นส่ือการ
เรียนรู้ข้ึนใหม่ไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้
การคิดสร้างสรรคคิ์ดส่ิงใหม่ๆ มี
ผลผลิตใหก้บัตนเองและสงัคม 

 (Using information and 
technology by developing  
innovation to enhance 
learning) การเรียนรู้ and 
technology by developing  
innovation to enhance 
learning) 

 ส่ือการเรียนรู้ท่ีสร้างไวแ้ลว้มาจดัท า
เป็นส่ือการเรียนรู้ข้ึนใหม่เพ่ือน าไป
จดัการเรียนรู้ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
การคิดสร้างสรรคน์วตักรรมและ
อาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลและสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลและสามารถสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ได ้

                  
               จากตาราง   การปรับปรุงช่ือสมรรถนะและค านิยามสมรรถนะตามข้อเสนอแนะของ   
ผูเ้ช่ียวชาญ  พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะให้ปรับและแกไ้ขค านิยามในสมรรถนะหลกัท่ี 4 การบริหาร 
จดัการชั้นเรียน  และสมรรถนะประจ าสายงานสมรรถนะ ท่ี 5 การท างานเป็นทีม นอกจากน้ียงัไดมี้
ฉนัทามติให้มีการรวมสมรรถนะประจ าสายงานคือสมรรถนะท่ี 4 และสมรรถนะท่ี 7มารวมกนัเป็น1
สมรรถนะเป็นสมรรถนะท่ี 4 และใหป้รับช่ือและปรับแกไ้ขค านิยามตามขอ้เสนอแนะ  
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                    2.3 ผลการพิจารณาสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ พบว่า การพิจารณาสมรรถนะ
ย่อยของแต่ละสมรรถนะผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้มี การรวมสมรรถนะย่อยท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงหรือมีความหมายคลา้ยกนัเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนซ่ึง ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการพิจารณา
เฉพาะส่วนท่ีมีการปรับขอ้ความ และการรวมสมรรถนะยอ่ยเท่านั้น รายละเอียด  ดงัตารางท่ี  33 
 
ตารางท่ี 23   แสดงรายละเอียดการแกไ้ขปรับปรุงสมรรถนะยอ่ยตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ       

\ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 1 การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design)  
สมรรถนะยอ่ยท่ี1การรู้เร่ือง 
หลกัสูตร(curriculum knowledge)  

ให้ เ ป ล่ี ยนค า ว่ า “ก า ร ”เ ป็ น ค า ว่ า 
“ความ” 

สมรรถนะย่อยท่ี1 ความรู้เร่ืองหลกัสูตร
(curriculum knowledge) 

 สมรรถนะที ่2  การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning  Management) 
มีสมรรถนะยอ่ย 5 สมรรถนะ 
สมรรถนะยอ่ยท่ี1  การส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
Enhancing self-directed learning  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3เทคนิควธีิการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ (Effective 
Teaching) 
 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 ความรู้ใน
เน้ือหา และความรู้เร่ืองการเรียน
การสอน(Content Knowledge) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 4 การจดั 
กระบวนการเรียนการสอน  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 5ทกัษะการสร้าง
นิสัยในการคิด  

 
ใหร้วมสมรรถนะยอ่ยโดยใหน้ าช่ือ
สมรรถนะยอ่ยท่ี1น าไปรวมกบั
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 เน่ืองจากมีความ
สอดคลอ้งกนั 
 
 
  
ให้ตดัช่ือสมรรถนะออกและให้น าตวั
บ่งช้ีสมรรถนะไปรวมกับสมรรถนะ
อ่ืนใหเ้ปล่ียนค าวา่“กระบวน 
การเรียน การสอน”เป็น“กระบวนการ
เรียนรู้” 
ให้ตดัช่ือสมรรถนะออกและให้น าตวั
บ่งช้ีสมรรถนะไปรวมกับสมรรถนะ
อ่ืน 

มีสมรรถนะยอ่ย  2  สมรรถนะ 
 
สมรรถนะยอ่ยท่ี1  การส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ(Effective and technic to 
enhance self-directed learning ) 
 
                      __            
 
 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การจดักระบวน 
การเรียนรู้ (Learning Process) 
                     
                        __            

สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน(Students' evaluation) 
สมรรถนะยอ่ย  3 สมรรถนะ 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 1การวดัและ
ประเมินผลในชั้นเรียน(Classroom  
Based Assessment ) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การประเมิน
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

ใหน้ าช่ือสมรรถนะยอ่ยทั้ง3สมรรถนะ
มารวมกนัเน่ืองจากมีความหมายส่ือถึง
การวดัและประเมินผลเหมือนกนัแต่
วธีิแตกต่างกนัจึงน ามารวมกนัเหลือ
เพียง 1สมรรถนะและใหน้ าตวับ่งช้ีมา
รวมกนั 

สมรรถนะยอ่ย 1สมรรถนะ 
สมรรถนะยอ่ย การวดัและประเมินผล
ในชั้นเรียน(Classroom Based 
Assessment ) 
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ตารางท่ี 23 แสดงรายละเอียดการแกไ้ขปรับปรุงสมรรถนะยอ่ยตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 
ข้อความเดมิ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 3 การประเมินผู้เรียน(Students' evaluation) 
 (Assessment in 21th Century)  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3. การประเมินตาม
สภาพจริง(Authentic Assessment) 

  

สมรรถนะที ่5  การท างานเป็นทีม(Teamwork ) 
มีสมรรถนะยอ่ย 2 สมรรถนะ 
สมรรถนะยอ่ยท่ี1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียน 
เรียนร่วมกนักบัเพ่ือน (Enhancing 
Cooperative  Learning) 
 สมรรถนะยอ่ยท่ี 2  ทกัษะทางสังคมและ
ความฉลาดทางอารมณ์(Social  Skills 
and Emotional Intelligence) 

ให้น าสมรรถนะย่อยท่ี1และ2
มารวมกนั 

 

สมรรถนะยอ่ย 1สมรรถนะ     
สมรรถนะย่อย    ส่งเสริมให้ผูเ้รียน เรียน
ร่วมกันกับเพ่ือนและทักษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม (Enhancing Cooperative 
Learning and  teamwork skills)   

สมรรถนะที่ 6  สังคมและวัฒนธรรม (society& Culture) 
มีสมรรถนะยอ่ย 7 สมรรถนะ 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 1.ความรู้ถึงความ 
ตระหนกัต่อโลก (Global  Awareness) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 4.ความตระหนกัรู้ ถึง
สภาพแวดลอ้ม  (Environmental  
Awareness ) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3.ทกัษะชีวติ  
(Life  Skills) สมรรถนะยอ่ยท่ี 5ทกัษะ
พลเมือง (Civil Literacy) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 6. ทกัษะอาชีพ 
(Career Skills) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 7.ทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ(Lifelong Learning Skills 

ใหน้ าสมรรถนะยอ่ยท่ี1.ความรู้
ถึง ความตระหนกัต่อโลก
(Global   Awareness)และ
สมรรถนะยอ่ยท่ี  4.ความ
ตระหนกัรู้ถึงสภาพ 
แวดลอ้ม  (Environmental   
Awareness) มารวมกนั  
 
ใหน้ าสมรรถนะยอ่ยท่ี 3,5,6
และ7 มารวมกนัเป็นสมรรถนะ
ยอ่ยท่ี 3 และเปล่ียนช่ือ
สมรรถนะยอ่ยใหม่ 

มีสมรรถนะยอ่ย 3 สมรรถนะ 
สมรรถนะย่อ ย ท่ี  1  ความ รู้ ถึ งความ
ตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู้ถึง
สภาพแวดล้อม  (Global and 
Environmental Awareness) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2.ความรู้ทางความ 
หลากหลายทางวฒันธรรม 
(Cross-cultural  understanding) 
 
สมรรถนะย่อยท่ี 3  ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 
21  (21st Century Skills) 
 

               
                  จากตาราง  การปรับแก้ไขสมรรถนะย่อยตามข้อเสนอแนะของผู ้เ ช่ียวชาญ พบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญให้มีการปรับแกภ้าษา และให้รวมสมรรถนะย่อยท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและเปล่ียนช่ือ
สมรรถนะยอ่ยใหม่   สมรรถนะยอ่ยท่ีมีการปรับแกภ้าษาคือสมรรถนะยอ่ยท่ี1การรู้เร่ืองหลกัสูตรปรับ
แกไ้ขเป็นการพฒันาหลกัสูตร(curriculum  Development)  ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ีมีการรวมกนั
ไดแ้ก่สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะประจ าสายงานจ านวน 4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย สมรรถนะท่ี 2 
การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning  Management) จากเดิมมี 5 สมรรถนะย่อยมีการปรับแกไ้ข
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โดยรวมสมรรถนะยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเหลือ 2 สมรรถนะยอ่ยคือสมรรถนะยอ่ยท่ี1  การส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ(Effective and technic to enhance self-
directed learning ) และสมรรถนะย่อยท่ี 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)    
สมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียน(Students' evaluation) มี 3  สมรรถนะยอ่ยและรวมสมรรถนะยอ่ย
เขา้ดว้ยกนัเหลือ 1 สมรรถนะย่อยสมรรถนะย่อยคือ การวดัและ ประเมินผลในชั้นเรียน(Classroom 
Based Assessment   สมรรถนะท่ี 5 การท างานเป็นทีม(Teamwork )  มี 2 สมรรถนะย่อย รวม
สมรรถนะยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเหลือ 1 สมรรถนะยอ่ย คือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม (Enhancing Cooperative Learning and   teamwork skills)  และสมรรถนะ
ท่ี 6  สังคมและวฒันธรรม (society& Culture) มี 7สมรรถนะยอ่ย รวมสมรรถนะยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเหลือ 
3 สมรรถนะย่อย คือสมรรถนะย่อยท่ี 1 ความรู้ถึงความตระหนกัต่อ โลกและความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดล้อม (Global and Environmental  Awareness) สมรรถนะย่อยท่ี 2 ความรู้ทางความ 
หลากหลายทางวฒันธรรม(Cross-cultural   understanding)และสมรรถนะยอ่ยท่ี 3  ทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  (21st Century Skills) สรุปไดว้า่สมรรถนะยอ่ย ทั้งหมดมี 30 สมรรถนะยอ่ยและเม่ือ
น ามารวมกนัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท าให ้ไดส้มรรถนะยอ่ยจ านวน 20 สมรรถนะยอ่ย 
                  3. ผลการพิจารณาตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล  พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณาตรวจสอบ คดัเลือก ตดัทอน เพิ่มเติมและให้ขอ้เสนอแนะของตวั
บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนโดยให้ตดัทอนค าว่า “มีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะ”
ออกเพื่อปรับภาษาและข้อ ความให้เป็นตวับ่งช้ีท่ีสมบูรณ์และให้เห็นภาพรวมของการน าไปใช ้
นอกจากน้ียงัได้เสนอแนะให้มีการรวมตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีลักษณะใกล้เคียงหรือมีความหมาย
คลา้ยกนัเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการพิจารณาเฉพาะส่วนท่ีมีการปรับขอ้ 
ความและการรวมตวับ่งช้ีเท่านั้น ดงัตารางท่ี 24       
 
ตารางท่ี 24   แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
                   ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ             
                  ขอ้ความเดิม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 1 การพฒันาวิชาชีพ 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2.ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ  
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 มี 4 ตวับ่งช้ีคือ 
2.1มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหา 
ความรู้  ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ
ทางวชิาการและวชิาชีพและ 

ให้ปรับข้อความในตัวบ่งช้ีท่ี2.1และ
2.2 

2.1 ค้นคว้าหาความรู้  ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆทางวชิาการและ  
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ตารางท่ี 24  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
                  ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ)                      
                  ขอ้ความเดิม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

แสวงหาโอกาสพฒันาตนเองด้วย
วธีิการท่ีหลากหลาย 
2.2 มีทักษะในการวางแผนในการ
พฒันาตนเองและเพื่อนครู 
2.3 มีทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้
และนวตักรรมและสามารถเผยแพร่
ไดท้ั้งในระดบั โรงเรียน ระดบั 
ประเทศ  และระดบันานาชาติ 
2.4 ปฏิบติัตนให้เป็นเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีกบัเพ่ือนครู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัออก 
 
 
 

ตดัออก 

วิชาชีพและแสวงหาโอกาสพฒันา
ตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
 
 
2.2 ส ร้ างแรง จู งใจพัฒนาด้าน
วิชาการในการพฒันาตนเองและ
เพื่อนครู 
                         __ 
 
 
                           __ 

 

สมรรถนะยอ่ยท่ี 2.ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ 
(Management Skills/ Academic Motivation 

ความรู้  ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทาง
วิชาการและวิชาชีพและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิ ธีการ ท่ี
หลากหลาย 
2.2 มีทักษะในการวางแผนในการ
พฒันาตนเองและเพื่อนครู 
2.3 มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้
และนวตักรรมและสามารถเผยแพร่ได้
ทั้งในระดบั โรงเรียน ระดบั 
ประเทศ  และระดบันานาชาติ 
2.4 ปฏิบติัตนใหเ้ป็นเป็นแบบอย่างท่ีดี
กบัเพ่ือนครู 

 
 
 
 
 
 

ตดัออก 
 
 
 

                    ตดัออก 

และวิชา ชีพและแสวงหาโอกาส
พฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
2.2 สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ
ในการพฒันาตนเองและเพื่อนครู 
                         __ 
 
 
                           __ 
 

                          สมรรถนะที่ 2  จริยธรรมจรรยาบรรณและค่านิยม (Teacher’s ethics and values) 
                                          สมรรถนะย่อย   จริยธรรมวิชาชีพ  (Professional Ethics) 
มีจ  านวนตวับ่งช้ี 12 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี1 มีความมุ่งมัน่ เสียสละ   มี  

 
ใหเ้ปล่ียนค าวา่มีความมุ่งมัน่ เป็นมุ่ง  

จ านวนตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี1 มุ่งมัน่ เสียสละ มี  
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ตารางท่ี 24 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะหลกั (Core 
                   Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)         
สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
ความ เมตตา ต่อผู ้ เ รี ยน   มี คุณธรรม 
จริยธรรม เข้มแข็งในจรรยาบรรณและ
ค่านิยมท่ีดีงาม 
 
ตวับ่งช้ีท่ี5ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของ
การเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
ตวับ่งช้ีท่ี11เป็นพลเมืองดีของชาติ มี 
ความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความ
เป็นชาติไทย 
ตัวบ่งช้ี ท่ี  6แสดงความช่ืนชมยินดี  ต่อ
ความส าเร็จของคนไทย 

มุ่งมัน่และใหเ้พ่ิมขอ้ความ“มี

ความ      ซ่ือสัตย”์ 
 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี5และตัวบ่งช้ีท่ี11ให้น า
ขอ้ความมารวมกนั 

 
 
 

                เปล่ียนขอ้ความ 

ความเมตตาต่อผูเ้รียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ เข้มแข็ง
ในจรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีตามสิทธิและหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ มีความสามคัคี 
 
 
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็น 
ชาติไทย 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่
และผูบ้งัคบับญัชา 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ศรัทธา ยึดมัน่และปฏิบติัตน
ตามหลกัศาสนา 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ปฏิบติัตนและเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตัวบ่งช้ีท่ี12น าหลักธรรมทางศาสนาท่ี 
ต น เ อ ง นั บ ถื อ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น 
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
10.มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและเข้า 
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ส ถ า บั น
พระมหากษตัริย ์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7,8และ12ใหน้ าขอ้ความ
มารวมกนั 
 
 
 
  
ให้ เ ป ล่ี ยนข้อ คว า ม “สถาบัน 
พระมหากษัต ริย์”เ ป็นองค์กร 
วชิาชีพเน่ืองจากขอ้ความซ ้ากนักบั 
ตวับ่งช้ีท่ี9 มีความเคารพเทิดทูน 
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบติัตนตาม
หลักศาสนาท่ีตนเองนับถือและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
  
  
ตัวบ่ง ช้ี ท่ี9 มี ส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรมและเข้า ร่วมกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัองคก์รวชิาชีพ  
 

สมรรถนะที่ 3   การส่ือสาร(Communication) 
ตัวบ่งช้ีจ านวน 8 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่2 มีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ  
 อ่ืนๆในการฟัง พดู อ่านและเขียนได ้
 

น าขอ้ความมารวมกนัโดยรวมตวั 
 ตวับ่งช้ีท่ี 2,4และ6ใหน้ าขอ้ความมา 
รวมกนั 

ตัวบ่งช้ีที่2 ใชภ้าษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการ
ส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน และเขียนได ้
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ตารางท่ี 24  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะหลกั (Core 
                   Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)         
    สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 มีสมรรถนะในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ตัวบ่งช้ีที่  6  สามารถใช้ภาษาไทย/ 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆในการติดต่อส่ือสารได ้
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 มีทักษะการส่ือสารและ
น าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตวับ่งช้ีท่ี 7 สามารถส่ือสาร เขียน และ
น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อ
ท่ีเหมาะสมได ้โดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ี
เช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ 
ตวับ่งช้ีท่ี 8มีทกัษะในการเจรจา การต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่างๆ
ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
ตัวบ่งช้ี ท่ี  5และ7ให้น าข้อความมา
รวมกนัและใหเ้พ่ิมค าวา่“พดู” 
 
 
 
 
 
 
 
ใหต้ดัขอ้ความ“การเจรจา” ออก 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.สามารถส่ือสาร เขียน
และพูดน า เสนอผลกา ร ศึ กษ า
ค้นคว้าโดยใช้ส่ือท่ี เหมาะสมได ้
และใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 มีทกัษะใน การต่อรองเพ่ือ
ขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ
ตลอดจนสามารถเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะที่ 4 การบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) 

สมรรถนะย่อยท่ี1  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้(Learning climate Enhancement) 
ตวับ่งช้ีท่ี1.4  มีทกัษะในการ ส่งเสริม 
และพัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ป ฏิบั ติ ต าม 
ขอ้ตกลง กฎระเบียบและกฎ กติกาของ
ชั้นเรียน โรงเรียนและสังคม  
สมรรถนะย่อยท่ี 2 การอ านวยความ 
สะดวกในการเรียนรู้ (Facilitation) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีทกัษะดูแลผูเ้รียน  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 มีความรู้และมีทกัษะ 
การเป็นโคช้ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า
กบัผูเ้รียน  
 

ให้ตัดข้อความ“กฎระเบียบและกฎ 
กติกา”และใหเ้ปล่ียนขอ้ความเป็น 
“แนวปฏิบติั”และใหต้ดัค าวา่  
“และสังคม”ออก  
 
 
ให้ตัดค าว่า“มีทักษะ”และเพ่ิมค าว่า 
“ช่วยเหลือ” 
ให้ตัดค าว่า“มีความรู้และมีทักษะ” 
ออกและให้เปล่ียนข้อความการเป็น
โค้ช  ให้ค  าป รึกษา  ค าแนะน ากับ 
ผูเ้รียนและเพ่ิมภาษาองักฤษ(Coaching 
and Mentoring)  

ตัวบ่งช้ีที่1.4  ส่งเสริมและพฒันา 
ผูเ้รียนใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลง แนว 
ปฏิบติัของชั้นเรียนและโรงเรียน  
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
เพื่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่2.4ใหค้  าปรึกษา 
ค าแนะน า (Coaching and 
Mentoring) กบัผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 24   แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะหลกั (Core 
                   Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)         
    สมรรถนะ/ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 5 การวิจัยเพือ่พฒันาการศึกษา (Research for Learning Development) 

สมรรถนะย่อย การวิจัยในช้ันเรียน/การวิจัยทางการศึกษา(Classroom Action Research/Educational Research) 

ตัวบ่งช้ีที่1.3 มีทกัษะในการแสวงหาขอ้มลู
ทางการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและแนวโนม้
ในปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 
ตัวบ่งช้ีที่1.4 สามารถน าความรู้ ความ
เขา้ใจในกระบวนการวิจยัไปปฏิบติัใน
การวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยทาง
การศึกษา 

ใหต้ดัค าวา่“มีทกัษะ”ออก 
 
 
 
 
ใหต้ดัค าวา่“สามารถ”ออก 
ใหส้ลบัขอ้ตวับ่งช้ีท่ี1.4ข้ึนมาเป็นตวั
บ่งช้ีท่ี1.3และตวับ่งช้ีท่ี1.3เป็นตวับ่งช้ี
1.4 

ตัวบ่งช้ีที่1.3 น าความรู้ ความเขา้ใจใน
กระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวิจยั
ในชั้นเรียนหรือการวจิยัทางการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่1.4 แสวงหาขอ้มลูทางการ
วจิยัเก่ียวกบัการพฒันาและแนวโนม้
ในปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา 
เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

        
                  จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของสมรรถนะหลกั (Core  
Competency)  ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะให้มีการปรับแก้ภาษา และการรวมตวับ่งช้ีท าให้ไดต้วับ่งช้ี
สมรรถนะท่ีมีความสมบูรณ์จ านวน 31ตวับ่งช้ี ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีการปรับแกภ้าษา และการ
รวมตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย สมรรถนะท่ี1การพฒันาวิชาชีพคือ สมรรถนะย่อยท่ี2ทกัษะการบริหาร
จดัการ/การสร้างแรงจูงใจ  พฒันาดา้นวชิาการ มีตวับ่งช้ีจ  านวน 4 ตวับ่งช้ี ปรับแกแ้ละรวมตวับ่งช้ีเป็น 
2 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี2จริยธรรมจรรยาบรรณ และค่านิยม สมรรถนะยอ่ย  จริยธรรมวิชาชีพ  มีตวั
บ่งช้ีจ  านวน 12 ตวับ่งช้ีปรับแกเ้ป็น 9 ตวับ่งช้ี โดยมี  ตวับ่งช้ีท่ี1ตวับ่งช้ีท่ี 6และตวับ่งช้ีท่ี 10มีการ
ปรับแกภ้าษา ขอ้ความและปรับเปล่ียนขอ้ความ   ตวับ่งช้ีท่ี5 และตวับ่งช้ีท่ี11ให้น าขอ้ความมารวมกนั  
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ตวับ่งช้ีท่ี 8และตวับ่งช้ีท่ี 12 ให้น าขอ้ความมารวมกนั  สมรรถนะท่ี 3  การส่ือสาร 
สมรรถนะยอ่ย ทกัษะการส่ือสารมีตวับ่งช้ีจ  านวน 8 ตวับ่งช้ีปรับแกเ้ป็น 5  ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ี 2 ตวับ่งช้ี
ท่ี 4และตวับ่งช้ีท่ี 6ให้น าขอ้ความมารวมกนัตวับ่งช้ีท่ี 5และ7ให้น าขอ้ความมารวมกนั สมรรถนะท่ี 4 
การบริหารจดัการชั้นเรียนสมรรถนะย่อยท่ี1การสร้างบรรยากาศในการ เรียนรู้มีจ  านวนตวับ่งช้ีท่ี
ปรับแกไ้ขจ านวน1ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี1.4 สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ มี
จ  านวนตวับ่งช้ีท่ีปรับแกไ้ขจ านวน 2 ตวับ่งช้ีคือตวับ่งช้ีท่ี 2.2 และตวับ่งช้ีท่ี 2.4  สมรรถนะท่ี 5 การ
วิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา  สมรรถนะย่อย การวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา มีการปรับแก้
ภาษา ขอ้ความในตวับ่งช้ีท่ี1.3 ตวับ่งช้ีท่ี1.4 และให้สลบัขอ้ตวับ่งช้ีท่ี1.4ข้ึนมาเป็นตวับ่งช้ีท่ี1.3และตวั
บ่งช้ีท่ี1.3เป็นตวับ่งช้ี1.4  
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ตารางท่ี 25  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน 
                  (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ       
                  ขอ้ความเดิม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

สมรรถนะที ่1การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design)   
สมรรถนะยอ่ยท่ี1การรู้เร่ืองหลกัสูตร(curriculum knowledge)   

ตวับ่งช้ีท่ี1.1มีความรู้และสามารถ  
วเิคราะห์หลกัสูตร  
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี1.3 มีความรู้ความเข้าใจใน
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตาม หลกัสูตร
ครอบคลุมทั้ งด้านความรู้   ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ ส าคัญ และ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง  ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี
สอดคล้องกับความมุ่ง  หมายของ
หลัก สูตรสถานศึกษา   หลัก สูตร
อา เ ซียนและหลักสูตร  เทียบเ คียง
มาตรฐานสากล  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี1.4 มีความสามารถในการ 
สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้บูรณาการกบั หลกัสูตร 
ทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอาเซียน และ
เทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐาน 
สากล 

ใ ห้ ตั ด ค า ว่ า “มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
สามารถ” ออกและให้เ พ่ิมเติม
ขอ้ความ“ระดบัชาติ ระดบั ระดบั
เ ข ต พ้ื น ท่ี  ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดับ
สถานศึกษาและระดบัชั้นเรียน”  

ให้ตัดค าว่ า“มีความ รู้ มีความ

เข้า ใจ”ออกและให้ เ พ่ิมค าว่ า
“ก าหนด”และเพ่ิมเติมข้อความ
“หลกัสูตร  
ระดบัชาติ” 

 
 
 
 
 
 

ให้ เป ล่ียนข้อความ“หลักสูตร 
ทอ้งถ่ิน”เป็น“สาระทอ้งถ่ิน” 

ตั ว บ่ ง ช้ี ท่ี 1 . 1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร
ระดับช า ติ  ร ะดับ  ร ะดับ เ ขต พ้ืน ท่ี
ก าร ศึกษา  ร ะดับสถ าน ศึกษาและ
ระดบัชั้นเรียน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี1.3ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนตามหลักสูตรครอบคลุมทั้ งด้าน
ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ
ส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์
สอ ดคล้อ งกับค ว า ม มุ่ งหมา ยขอ ง
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา หลักสูตรอา เ ซียนและ
หลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
ตวับ่งช้ีท่ี1.4 สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเ รียนรู้บูรณาการกับสาระ
ท้ อ ง ถ่ิ น  ห ลั ก สู ต ร อ า เ ซี ย น  แ ล ะ
เทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล  

สมรรถนะที ่1การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design) 

สมรรถนะย่อยที ่2 การออกแบบการเรียนรู้(Design  for Learning ) 
ตวับ่งช้ีท่ี2.6ใชค้วามรู้ความเขา้ใจหลกั
จิตวทิยา การพฒันาการและทฤษฎีการ
เรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ 

ใหป้รับภาษาและใหน้ าขอ้ความ 
“ออกแบบการ เ รี ยน รู้ ”มาไว้
ขา้งหนา้ 

ตวับ่งช้ีท่ี2.6  ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้ ความเข้าใจหลักจิตวิทยา การ
พฒันาการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                 (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
                  ขอ้ความเดิม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

สมรรถนะที ่1การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design)   
สมรรถนะย่อยที ่2 การออกแบบการเรียนรู้(Design  for Learning ) 

ตั ว บ่ ง ช้ี ท่ี 2.7ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ห รื อ
ออกแบบเน้ือหาได้อย่างสร้างสรรค ์
โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ (digital tool)
เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียน
เน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 
 
ตวับ่งช้ี 2.3  ออกแบบการเรียนรู้โดย
ใช้ความรู้ ความเข้าใจหลักจิตวิทยา 
การพฒันาการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ี 2.4 สร้างหรือออกแบบ เน้ือหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆ (digital tool)เช่น  การเขียนใน 
Wikipedia การเขียน เน้ือหาลงบน
เว็บไซต์เป็นต้นโดย รับผิดชอบต่อ
สังคม 
ตวับ่งช้ี 2.5 ออกแบบการเรียนรู้ โดย มี
การก าหนดเป้าหมายคุณภาผูเ้รียน 
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ ส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึง 

ให้ตัดค าว่า“สามารถ”ออกและ
เพ่ิมข้อความ“โดยรับผิดชอบต่อ
สังคม” 
 
 
 
 
ใหส้ลบัขอ้ของตวับ่งช้ีโดยให ้
ตวับ่งช้ีท่ี2.3เป็นตวับ่งช้ีท่ี2.5 
 
 
 
สลบัขอ้ของตวับ่งช้ีโดยให ้ 
ตวับ่งช้ีท่ี2.3เป็นตวับ่งช้ีท่ี2.5  
ตวับ่งช้ีท่ี2.4เป็นตวับ่งช้ีท่ี2.6  
ตวับ่งช้ีท่ี2.5เป็นตวับ่งช้ีท่ี2.3 
ตวับ่งช้ีท่ี2.6เป็นตวับ่งช้ีท่ี2.4 

ตัวบ่งช้ีท่ี2.7 สร้างหรือออกแบบ
เน้ือหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้
เคร่ืองมือต่างๆ (digital tool)เช่น การ
เขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหา
ลงบนเวบ็ไซต์เป็นตน้โดยรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
ตวับ่งช้ี2.3 (2.5)  น าผลการออกแบบ
การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมและเกิดผลกับผู ้เรียนตาม
เป้าหมาย 
ตวับ่งช้ี2.4 (2.6) ออกแบบการเรียนรู้ 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียน ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญั
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตวับ่งช้ี2.5 (2.3)  ออกแบบการเรียนรู้
โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจหลกั
จิตวทิยา การพฒันาการและ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ตวับ่งช้ี2.4 (2.6) 
ออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั้ง
ดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ 
สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
ตวับ่งช้ี2.5 (2.3)  ออกแบบการเรียนรู้
โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจหลกั
จิตวทิยา การพฒันาการและทฤษฎีการ
เรียนรู้ 
ตวับ่งช้ี2.6 (2.4) สร้างหรือออกแบบ
เน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยใช ้
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                 (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
                  ขอ้ความเดิม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
  เคร่ืองมือต่างๆ (digital tool)เช่น การ

เขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหา
ลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้โดยรับผดิชอบ
ต่อสังคม 

สมรรถนะที2่  การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning  Management)  
สมรรถนะยอ่ยท่ี1  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Enhancing self-directed learning )  
มีตวับ่งช้ีจ  านวน 15 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี1.4 มีความรู้และสามารถ

ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนผา่นการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent 

Study) 

ตวับ่งช้ีท่ี1.5พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถอธิบายความเป็นมาของ
ศาสตร์ หลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 
ตวับ่งช้ีท่ี1.7 พฒันาผูเ้รียนให้มี 
ความสามารถในการน าเสนอ แนวคิด
วธีิการหรือรูปแบบแกปั้ญหา  
อยา่งเป็นระบบ  
ตวับ่งช้ีท่ี1.9 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความสามารถในการซกัถาม แสดงความ
คิดเห็น หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น 
ตวับ่งช้ีท่ี1.11พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์มา
สร้างความรู้ได ้
ตวับ่งช้ีท่ี1.6พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถในการวเิคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มลูโดยใชว้ิธีการท่ี
เหมาะสมและสรุปองคค์วามรู้ 
อภิปรายผลได ้ 

 
ตดัค าว่าความรู้และส่งเสริมและ

น าค าความสามารถไปต่อกับ

ขอ้ความ“พฒันาผูเ้รียนให้มี”และ

ตดัค าวา่“ผา่นเป็นใน” 

ใหต้ดัตวับ่งช้ีท่ี1.5ออกเน่ืองจากมี
ความหมายเหมือนกันกบัตวับ่งช้ี
ท่ี1.4 
 

 

 

ใหน้ าตวับ่งช้ีท่ี1.7,1.9และ1.11มา 
รวมกนั 
 

 

มีตวับ่งช้ีจ  านวน 8 ตวับ่งช้ี 
ตัว บ่ ง ช้ี ท่ี 1 . 4  พัฒน าผู ้ เ รี ยน ให้ มี
ความสามารถในการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง (Independent Study) 
 
 
                 ___ 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี ท่ี1.5 พัฒนาผู้เรียนให้ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง
องค์ความ รู้และน า เสนอแนวคิด 
วธีิการหรือรูปแบบการแกปั้ญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ตวับ่งช้ีท่ี1.12 พฒันาผูเ้รียนให ้สามารถ
ตั้ งค  าถาม ตั้ งสมมติฐาน  และศึกษา
คน้ควา้อยา่งอิสระดว้ย  
ตนเอง เพื่อหาค าตอบและสรุปองค์ 
ความรู้ได ้ 
ตวับ่งช้ีท่ี1.13 พฒันาผูเ้รียนให้ สามารถตั้ง
ค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้อย่าง
อิสระดว้ยตนเอง เพื่อหาค าตอบและสรุปองค ์
ความรู้ได ้ 
ตวับ่งช้ีท่ี1.15 พฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัประเด็นท่ี
อยูใ่นความตอ้งการและความสนใจของตนเอง
และคน้หาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได ้
ตวับ่งช้ีท่ี1.8 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู 
และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได ้
ตวับ่งช้ีท่ี1.14 พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี1.10พฒันาผูเ้รียนให้มี 
ความสามารถในการเปรียบเทียบ
เช่ือมโยงความรู้ จดักลุ่มตามความคิด
ตามมิติท่ีก าหนด และจดักลุ่ม 
ความสัมพนัธ์มาสรุปเป็นองคค์วามรู้ 
ตวับ่งช้ีในสมรรถนะยอ่ยท่ี  2  
ความรู้เร่ืองการเรียนการสอนมี  
ตวับ่งช้ีจ  านวน 6 ตวับ่งช้ี 
สมรรถนะยอ่ยท่ี3  เทคนิควธีิการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพมีตวับ่งช้ีจ  านวน 17 
ตวับ่งช้ี 

 
 
 
 
 
ให้น าตวับ่งช้ีท่ี1.6, 1.12, 1.13และ1.15
มารวมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
ใหน้ าตวับ่งช้ีท่ี1.8และ1.14มารวมกนั  
 
 
 
 
 
 
 
ให้ตัดตัวบ่งช้ีท่ี1.10 ออกเน่ืองจากมี 
ความหมายว่า เป็นการเรียนโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีตัว 
บ่งช้ีท่ี1.5ท่ีมีขอ้ความลกัษณะเดียวกนั 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตัว บ่ ง ช้ี ท่ี 1 . 6  พัฒน าผู ้ เ รี ยน ให้
สามารถตั้ งค  าถาม ตั้ งสมมติฐาน 
และศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการ
และความสนใจจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆเพ่ือหาค าตอบและสรุปองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 
 
 
 

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี 1 .7  พัฒนาผู ้เ รี ยนให้ มี

ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

และสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ี

อ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 4 การจดั
กระบวนการเรียนการสอนมีตวับ่งช้ี
จ านวน 17 ตวับ่งช้ี 
สมรรถนะยอ่ยท่ี5ทกัษะการสะทอ้น
และการสร้างนิสัยในการมีตวับ่งช้ี
จ านวน 7 ตวับ่งช้ี 
รวมจ านวน 47 ตวับ่งช้ี 

ให้น าตัวบ่งช้ีสมรรถนะย่อยท่ี  2
ความรู้ในเน้ือหา และความรู้เร่ือง
การเรียนการสอน  สมรรถนะยอ่ย 
ท่ี 3 เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ส อ น ท่ี มี
ประสิทธิภาพ สมรรถนะย่อยท่ี 4
การจดักระบวนการเรียนการสอน 
และสมรรถนะย่อยท่ี5ทักษะการ
สะท้อนและการสร้างนิสัยในการ
คิด  ม าร วมกันและแก้ไ ขป รับ
ข้อความและให้ตัดข้อความ มี
ความรู้ความสามารถออก 

ส ม ร ร ถ น ะ ย่ อ ย ท่ี  2  ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning 
Process) มีตวับ่งช้ีจ  านวน 20 ตวับ่งช้ี 
คือ 
2.1 เลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรง
กับจุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนการสอน และศกัยภาพของผูเ้รียน 
2 . 2 มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช าญใน
เน้ือหาวิชาและจดักิจกรรมการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย 
2.3 เช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กับความรู้
ใหม่และบูรณาการการเรียนรู้ได ้
2.4 จดักระบวนการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการเรียนการสอน
แบบห้อ ง เ รี ยนกลับด้ าน (Flipped 
Classroom) 
2.5จัดกระบวนการเ รียนรู้โดยใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน(Problem – based Learning   
2.6 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ 
เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม 
กระบวนการบนัได 5 ขั้น :QSCCS  
2.7 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคนิควิธีการสอนแบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning: 
PBL) 
 2.8 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยั
เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุ 
2.9จัดกระบวนการเ รียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 
2.10จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  2.11 มีความสามารถน าหลักการแนวคิด 

วิธีการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning)ไปใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ 
2.12 จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการคิดซ่ึงประกอบดว้ย 
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ( Analytical 
Thinking)   
-ทักษะการ คิด สั ง เคราะ ห์  ( Synthesis 
Thinking)  ทกัษะการคิดอยา่งมี 
 วจิารณญาณ(Critical Thinking Skills)   
- ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving 
Skills)   
- ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)   
 -ทกัษะการคิดสร้างสรรค(์Creative 
Thinking) 
2.13 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
2.14 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุ
ปัญญาของผูเ้รียน 
2.15 จดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบั
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
2.16 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงั
ค าถาม(Power Questions) 
2.17 จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้
คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the 
Future) 
2.18 น าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM Education มาบูรณาการในการ
เรียนรู้  
 2.20ใชเ้ทคนิควธีิการสะทอ้นคิด การเปิด
ใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการ
ท างาน After Action Review (AAR) 
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ตารางท่ี 25  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                  (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สมรรถนะที ่3 การประเมนิผู้เรียน(Students' evaluation) 
สมรรถนะยอ่ย  3 สมรรถนะมีตวับ่งช้ี 
16 ตวับ่งช้ี คือ 
 สมรรถนะยอ่ยท่ี 1การวดัและ 
ประเมินผลในชั้นเรียน(Classroom  
Based Assessment )  มีตวับ่งช้ี 7 
ตวับ่งช้ี 

ใหน้ าช่ือสมรรถนะยอ่ยทั้ง3
สมรรถนะมารวมกนัเน่ืองจากมี
ความหมายส่ือถึงการวดัและ
ประเมินผลเหมือนกนัแต่วธีิ
แตกต่างกนัจึงน ามารวมกนัเหลือ
เพียง 1สมรรถนะและใหน้ าตวั
บ่งช้ีมารวมกนั 

สมรรถนะยอ่ย การวดัและประเมินผล
ในชั้ น เ รี ยน(Classroom Based 
Assessment ) มีตวับ่งช้ี 9ตวับ่งช้ี คือ 
1.1 สร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบั
ขั้นพฤติกรรมของแต่ละประเภทของ
มาตรฐานตัวช้ีวดัการเรียนรู้รายวิชา
และสอดคล้องกับ การออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ 
1.2 วดัผลและประเมินผูเ้รียนเพื่อการ
เรียนรู้ (Assessment for Learning  )  
1.3 วัดผลและประเมินขณะเรียนรู้ 
(Assessment  as  Learning) 
1.4 วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
(Assessment of Learning )ตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
1.5 ประเมินผูเ้รียนโดยใชก้ารประเมิน
ตามสภาพจริง(Authentic  
 Assessment)และการประเมินทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21.6 ส่งเสริมพัฒนา
ผูเ้รียนให้จดัท าแฟ้มสะสมงานและใช้
แฟ้มสะสมงานในการประเมินผูเ้รียน 
1 . 7  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู ้ เ รี ยนส าม า ร ถ
วิเคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชัดเจน
เป็นระบบและด าเนินงานตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอนและบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ท่ีก าหนดอยา่งมีคุณภาพ 
1.8 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
และประเมินระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
1.9 ส่งเสริมผู ้เรียนให้สามารถประเมิน
ตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพฒันางาน 
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ตารางท่ี 25  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                  (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สมรรถนะที ่3 การประเมนิผู้เรียน(Students' evaluation) 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การประเมินทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
(Assessment in 21th Century) มีตวั
บ่งช้ี2ตวับ่งช้ี 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3. การประเมินตาม
สภาพจริง(Authentic Assessment) 
 มีตวับ่งช้ี 7ตวับ่งช้ี 
 

 อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ 

                          สมรรถนะที ่4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Using information and technology by developing  innovation to enhance learning) 
ส ม ร ร ถ น ะ ท่ี  4  ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ  และการใชเ้ทคโนโลยี ใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้  (Using  
information technology to enhance 
learning)มี 1 สมรรถนะยอ่ย  
สมรรถนะยอ่ย ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร(Computing and ICT Literacy) 
มีตวับ่งช้ีจ  านวน 11 ตวั บ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีท่ี  1 มีความรู้และเข้าใจ 
เทคโนโลยใีหม่ๆและมีความ  สามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งและ ทรัพยากร
สารสนเทศประเมินและ ใชป้ระโยชน์
จ า ก ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง  มี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก 
จริยธรรมและกฎหมาย  
ตวับ่งช้ีท่ี 2 มีทกัษะในการสืบคน้ความรู้ 
แ ละสารสนเทศ (Searching for Information ) 
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล
สารสนเทศ 

ตวับ่งช้ีคงเดิมแต่ให้ปรับแก้ไข
ภาษาและตัดทอนข้อความ
บางส่วนออก 
 
 
 
 
 
 
ตดัขอ้ความ“มีความรู้และเขา้ใจ  
เทคโนโลยใีหม่ๆและมี”ออก  
 
 
 
 
 
ให้ตัดข้อความ“มีทักษะในการ”
ออก  
 

สมรรถนะท่ี 4และสมรรถนะท่ี 7รวมกนั
เป็นสมรรถนะท่ี 4 การใชข้อ้มลู
สารสนเทศ  เทคโนโลยแีละการพฒันา
นวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มี3
สมรรถนะยอ่ย ตวับ่งช้ีจ  านวน 21ตวับ่งช้ี 
 
 
 
 
สมรรถนะยอ่ย ท่ี 1 มีตวับ่งช้ีจ  านวน 11 ตวั
บ่งช้ี  
ตวับ่งช้ีท่ี1.1  สามารถเขา้ถึงแหล่งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
ตัวบ่ง ช้ี ท่ี1.2 สืบค้นความรู้และ
ส า ร สน เ ท ศ   ( Searching for 
Information) และน า เสนอข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยตรงกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 25  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน  
                  (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

                          สมรรถนะที ่4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Using information and technology by developing  innovation to enhance learning)  
ตวับ่งช้ีท่ี 3 มีความรู้และทกัษะในการ
ใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
ในการสืบคน้ขอ้มลู  การส่ือสารการ
แกปั้ญหาการท างานการน าเสนอ  การ
สร้างสรรคน์วตักรรมและอาชีพให้กบั
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสามารถสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ได ้และสามารถเผยแพร่ ผลงานได ้ 
สมรรถนะที่ 7 การพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้
(Developing Innovation and 
Technology for Learning)มี 2 
สมรรถนะยอ่ย คือ 
สมรรถนะย่อยที่1 ทกัษะทางนวตักรรม
และการเป็นผูป้ระกอบ การ 
(Innovation and Entrepreneurship 
skills) มี 9 ตวับ่งช้ี    ตวับ่งช้ี1.1มี
ความรู้ความสามารถในการออกแบบ
และใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีผลผลิตใหม่ๆดว้ยค่าของคน
และผลของงาน(Productive Mind ) 
ตวับ่งช้ีท่ี1.2สามารถน าความรู้ ความ
เขา้ใจไปพฒันาผูเ้รียนใหมี้การคิด
สร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆใหก้บัตนเอง
และสังคม(Creative Mind )  ตวับ่งช้ีท่ี
1.6พฒันาผูเ้รียนให้มีสามารถในการคิด
ริเร่ิมรวบรวม ผสมผสานและแตก  

ให้ตดัขอ้ความ“มีความรู้และทกัษะใน
การ”และ“เพ่ือส่งเสริมทักษะในการ”
และ“เพ่ือส่งเสริมทกัษะในการสืบค้น
ข้อมูล  การส่ือสารการแก้ปัญหาการ
ท างานการน าเสนอ  การสร้างสรรค์
นวตักรรมและอาชีพให้กับผูเ้รียนได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี
ประสิทธิผล”  ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหน้ าตวับ่งช้ี1.1และ1.2มารวมกนั 
 

ตวับ่งช้ีท่ี1.3 ใชเ้คร่ืองมือและ 
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมี
ตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                 (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ  ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
ความคิดจากเดิม ไปสู่ความคิดแปลก 
ใหม่ท่ีไม่ซ ้า  ของเดิม  
ตวับ่งช้ีท่ี1.7พฒันาผูเ้รียนให้มี  
ความสามารถในการเช่ือมโยงหรือ  
ผสมผสานประสบการณ์เก่าเขา้กบั  
ประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค ์และ
พฒันาผลงานดว้ยตนเองอยา่งมี  
หลกัเกณฑ ์  
ตวับ่งช้ีท่ี1.4 พฒันาผูเ้รียนในมี 
ความสามารถการใชเ้ทคโนโลยใีน 
การเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรคง์าน
ส่ือสารน าเสนอเผยแพร่ ผลงานได ้
ตวับ่งช้ีท่ี1.8 สามารถน าความรู้
ความคิดสร้างสรรคท์กัษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยหีรือการ
จดัการมาพฒันาใหเ้กิดกระบวนการ
ใหม่ๆ หรือเกิดผลิตภณัฑ ์
ตวับ่งช้ีท่ี1.9 พฒันาผูเ้รียนให ้สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานและ น าเสนอหรือ
เผยแพร่ผลงานทั้ง ระดบัโรงเรียน
ระดบัชาติ และระดบั นานาชาติ 
มีตวับ่งช้ี 20 ตวับ่งช้ี 
สมรรถนะยอ่ยท่ี1 ส่งเสริมใหผู้เ้รียน 
เรียนร่วมกนักบัเพ่ือน มี14ตวับ่งช้ี 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 2  ทกัษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ 
(Social Skills and Emotional 
Intelligence)มีตวับ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี1.1มีทกัษะในการส่งเสริม ให้
ผูเ้รียนมีทกัษะในการวางแผน และ
ด าเนินงานร่วมกบัหมู่คณะอยา่ง เป็น
ระบบ   

 
 
ใหน้ าตวับ่งช้ีท่ี1.6, และ1.7 มา
รวมกนั  
 
 
ให้น าตัวบ่งช้ีท่ี1.4,1.8และ1.9มา
รวมกนัและปรับขอ้ความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้น าสมรรถนะย่อยท่ี1และ2มา
รวมกนัและใหร้วมตวับ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี2.1ออกแบบและใช้เทคโนโลยี
ส ร้างสรรค์นวัตกรรมการเ รียน รู้ เพื่ อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการสร้างสรรค์ คิดส่ิง
ใหม่ๆให้กับตนเองและสังคม(Creative 
Mind )และ มีผลผ ลิตใหม่ๆห รือ
กระบวนการใหม่ๆดว้ยค่าของคน 
ตั ว บ่ ง ช้ี ท่ี 2 . 4  พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ความสามารถในการคิดริเร่ิม เช่ือมโยง
หรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับ
ประสบการณ์ 
ใหม่ไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้า
ของเดิมและสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงาน
ดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
 
ตวับ่งช้ีท่ี2.5พฒันาผูเ้รียนให ้สามารถ
ส่ือสาร น าเสนอเผยแพร่ผลงานไดท้ั้งใน
ระดบัโรงเรียนระดบัชาติ และระดบั 
นานาชาติ 
 
 
 
สมรรถนะย่อย    ส่งเสริมให้ผูเ้รียน เรียน
ร่วมกันกับเพ่ือนและทักษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม (Enhancing Cooperative 
Learning and  teamwork skills) มีตวับ่งช้ี
12ตวับ่งช้ี 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
สมรรถนะที่ 5  การท างานเป็นทีม(Teamwork ) 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 พฒันาผูเ้รียนให้มี 
ความสามารถในการร่วมมือกนั
วางแผนและร่วมกนัอภิปราย  
ตวับ่งช้ีท่ี1.11พฒันาผูเ้รียนให้มีส่วน 
ร่วมในการวางแผนการท างาน ก าหนด
เป้าหมายวตัถุประสงค ์และ  จดัล าดบั
ความส าคญัของงานกบัหมู่ คณะได้
และครบทุกขั้นตอน   
ตวับ่งช้ีท่ี1.6 มีทกัษะในการปรับตวั 
เขา้กบับุคคลอ่ืนหรือแสดงบทบาท 
ผูน้  าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ตวับ่งช้ีท่ี1.13พฒันาผูเ้รียนใหส้ร้าง 
บรรยากาศในการท างานและ ปรับตวั
หากนัเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการ
ท างานร่วมกนัอยา่งมี ประสิทธิภาพ  
ตวับ่งช้ีท่ี1.7พฒันาผูเ้รียนให ้สามารถ
ท างานเป็นทีมและสร้างพลงัร่วมของ
กลุ่มในการปฏิบติัเพ่ือ มุ่งสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี1.8พฒันาผูเ้รียนใหป้ฏิบติั 
ตนอยา่งเหมาะสมกบับทบาทของผูน้ า
และผูต้ามท่ีดี ตวับ่งช้ีท่ี1.10พฒันา 
ผูเ้รียนให ้ เคารพต่อขอ้ตกลงและ 
คารพในสิทธิของผูอ่ื้น   ตวับ่งช้ีท่ี1.1 2
พฒันาผูเ้รียนให ้สามารถท างานโดย 
ใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏิบติังาน 
ตามบทบาทและ หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
มอบหมายอยา่งเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
ใหน้ าตวับ่งช้ีท่ี1.1,1.9และ1.11
มา รวมกนัและปรับขอ้ความ 
 
ให้น าตัวบ่งช้ีท่ี1.6และ1.3มา 
รวมกนั 
 
 
 
 
 
ใหน้ าตวับ่งช้ีท่ี1.71.8,1.10,1.12 
และ1.14มารวมกนั 
 

ตวับ่งช้ีท่ี1ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ
วางแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมาย
วตัถุประสงค์ และจัดล าดับความส าคัญ
ของงานกับหมู่คณะได้ครบทุกขั้ นตอน
และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการ
ด าเนินงานร่วมกบัหมู่คณะอยา่งเป็นระบบ 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการ
ปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนหรือสร้าง
บรรยากาศในการท างานและปรับตวัหากนั
เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 7. พฒันาผูเ้รียนใหท้  างานเป็นทีม
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมกบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี เคารพต่อขอ้ตกลงและคารพในสิทธิของ
ผูอ่ื้นและสร้างพลังร่วมของกลุ่มในการ
ปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่ม 
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ตารางท่ี 25  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ  ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

สมรรถนะที ่5  การท างานเป็นทมี(Teamwork )  
ตวับ่งช้ีท่ี1.14พฒันาผูเ้รียนให้มี 
ความสามารถในการจดัแบ่งบทบาท 
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบตวับ่งช้ีท่ี
2.1 มีความสามารถในการ ฝึกและ
พฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าท่ีมี ความ
ฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็น แบบอยา่ง
ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม  
ตวับ่งช้ีท่ี2.2มีความรู้และเขา้ใจถึง 
องคป์ระกอบของความฉลาดทาง
อารมณ์และสามารถใชก้ลยทุธ์  วธีิการ
และหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้และ ฝึกปฏิบติัเพื่อ
เสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มี
ทกัษะทางสังคมและ ความฉลาดทาง
อารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่ 
-การรู้จกัรักตนเองและสังคม 
(Learning to love )การตระหนกัรู้
สังคม ( Social-awareness)  
-ความสามารถทางการเขา้สังคม 
(Social Competence)  - การสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่ง บุคคล 
(Relationship skills)  
- การจดัการตนเอง (Self-
management)  
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)- 
การสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่ง 
บุคคล (Relationship skills)  
-การจดัการตนเอง (Self-management)  
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind) 

 
 
 
ให้ตัดข้อความ“มีความสามารถ
ใน การฝึกและ”ออก 
 
 
ให้ตดัขอ้ความ“ความรู้และเขา้ใจ
ถึง องค์ประกอบของความฉลาด
ทางอารมณ์และสามารถ”ออก 

ตวับ่งช้ีท่ี8.พฒันาตนเองให้เป็นผูน้ า ท่ีมี
ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็น  
แบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม  
ตัว บ่ ง ช้ี ท่ี 9 . ใช้กลยุทธ์  วิ ธีก ารและ
หลักการไปประยุกต์ ใช้ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อ
เสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะ
ทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ซ่ึง
ไดแ้ก่ 
-การรู้จักรักตนเองและสังคม(Learning 
to love )  
-ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู้ สั ง ค ม  (  Social-
awareness) 
-ความสามารถทางการเขา้สังคม (Social 
Competence)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคคล (Relationship skills) 
-การจดัการตนเอง (Self-management) 
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind) 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
สมรรถนะที่ 6  สังคมและวัฒนธรรม (society& Culture)   

สมรรถนะท่ี 6  สังคมและ วฒันธรรม 
(society& Culture)   
มี 7 สมรรถนะยอ่ย  
สมรรถนะยอ่ยท่ี1(ของเดิม)  
ตวับ่งช้ีท่ี1.1 มีความรู้ความเขา้ใจ 
แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกัต่อโลก 
(global awareness)และ สามารถใช้
ฐานความรู้ไปใชใ้นการ ออกแบบการ
เรียนรู้ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือ
โลกศึกษา  
ตวับ่งช้ีท่ี1.3 การบูรณาการเน้ือหา แนวคิด
หรือหัวขอ้เก่ียวกบัโลกและความ ตระหนัก
ต่อโลก (global awareness) เหตุการณ์โลก
ปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ในประเทศ และในโลก
เขา้ไปในกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี3.2 สามารถปฏิบติัตนให ้
เป็นแบบอยา่งในเร่ืองของการมี ทกัษะ
ชีวติเพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั ตาม 
 
ตวับ่งช้ีท่ี3.3สามารถน าความรู้ ความ
เขา้ใจในหลกัการและแนวคิดในการ
พฒันาทกัษะชีวติไปบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบติัและใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติ  
ประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ใหร้วมตวับ่งช้ีเขา้ดว้ยกนัจาก 7 
สมรรถนะยอ่ยเป็น 3สมรรถนะ
ยอ่ย 
  
ใหเ้พ่ิมเติมขอ้ความ “ความ
ตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม
(Environmental Awareness)” 
 
 
 
 
ให้น าตวับ่งช้ีท่ี1.3ของสมรรถนะ
ย่ อ ย ท่ี 1แ ล ะ ตั ว บ่ ง ช้ี ท่ี 4 . 2
สมรรถนะยอ่ยท่ี4มารวมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
ให้ตัดค าว่า “สามารถออกและ
ปรับค าว่ า เ พ่ือให้ผู ้ เ รี ยนป รับ
ขอ้ความใหม่ เป็น “ให้กบัผูเ้รียน”
และตดัค าวา่ 
 “ปฏิบติัตาม”ออก 
ตดัค าวา่“สามารถน าความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ”แ ล ะ “ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม”ออก 
 

สมรรถนะยอ่ย 3 สมรรถนะยอ่ย 
 
 
ตัวบ่ง ช้ี ท่ี1.1 มีความรู้ เ ก่ียวกับความ
ตระหนักต่อโลก (global awareness) 
ความตระหนัก รู้ ถึงสภาพแวดล้อม
(Environmental Awareness) และ
น าไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ใน
บริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลกศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี1.3 บูรณาการเน้ือหา แนวคิด
หรือหัวข้อเก่ียวกับโลกความตระหนัก
ต่อโลก (global awareness) ความ
ต ร ะ ห นั ก รู้ ถึ ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
(Environmental Awareness)และ
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินของผู้เรียน 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และในโลก
เขา้ไปในกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในเ ร่ืองของการมีทักษะชีวิต(Life 
Skills)ใหก้บัผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 25  แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                  (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
ตวับ่งช้ีท่ี3.4 มีทกัษะในการพฒันา
ผูเ้รียนใหส้ามารถเผชิญหนา้กบั
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได ้และรู้จกั
การปฏิเสธต่อรองและร้องขอความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์เส่ียง 
ตวับ่งช้ีท่ี3.5มีความสามารถในการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตามกฎ
กติกา ระเบียบกฎเกณฑข์อ้ตกลงของ
กลุ่ม/ชั้นเรียน/สังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี3.6 มีทกัษะในการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาเลือกและตดัสินใจในการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธีิท่ีหลากหลายและถูกตอ้ง
เหมาะสมและสร้างสรรค ์
ตวับ่งช้ีท่ี3.7 มีความสามารถพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการติดต่อ 
ส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืนในเชิงบวกรวมถึงสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี3.8มีความสามารถส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนสามารถปรับตัวให้ทันกับ
การ เป ล่ี ยนแปลงของ สั งคมและ
สภาพแวดล้อมและปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี4.1 มีทกัษะในการใชก้ลยุทธ์
และ วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสร้าง
ความตระหนักและจิตส านึกให้กับ
ผูเ้รียนในการรักษา สภาพแวดล้อม
โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบนิเวศ  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 สามารถน าความรู้ความ
เขา้ใจ ในวธีิการท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมของความตระหนกัรู้ถึง 

ใหต้ดัตวับ่งช้ีท่ี3.4 ,3.5,  3.6,  3.7  
ออกเน่ืองจากขอ้ความมีความหมาย
เดียวกนักบัตวับ่งช้ีของสมรรถนะ
ยอ่ยท่ี1ของสมรรถนะท่ี 5 การ
ท างานเป็นทีม            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมค าวา่ท่ีดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 น าหลกัการและแนวคิด
ในการพฒันาทกัษะชีวิตไปบูรณาการ
ในกระบวนการเรียนการสอนและฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้ผู ้เ รียนน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวติประจ าวนั 
 
 
 
                         __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี3.8มีความสามารถส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัใหท้นักบั
การเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี1.4 ใชก้ลยทุธ์และวธีิการท่ี
หลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมและฝึกปฏิบติัเพ่ือให้ผูเ้รียน
ไดส้ร้างสรรค ์พฒันา สร้างความ
ตระหนกัท่ีมีต่อโลก ต่อส่ิงแวดลอ้ม
และปลูกจิตส านึกใหก้บัผูเ้รียนในการ
รักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยูบ่น 
พ้ืนฐานของระบบนิเวศ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                 (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
สภาพแวดลอ้มมาประยุกต์ใช้ ในการ
จัดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ เ พ่ือให้
ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคแ์ละ 
 
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.4มีความสามารถเผยแพร่
ความรู้  ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ือง
ของ ส่ิ งแวดล้อมและปัญหาหรือ
มลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.5มีความสามารถ ในการ
ป รั บตั วห รื อ ตอบสนอ ง ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.7 มีความสามารถในการ
จดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนไดร่้วมดูแล
รั ก ษ า ส า ธ า ร ณ ะ  ส ม บั ติ  แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 
 
 
สมรรถนะยอ่ยท่ี 5 ทกัษะพลเมือง 
(Civil Literacy)มีตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ี 
(ของเดิม) 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1มีความรู้ความเข้าใจใน 
เร่ืองของทกัษะพลเมือง 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.3 มีความสามารถในการ 
ใช้วิ ธีการ ท่ีหลากหลายฝึกฝนให้
ผู ้เ รี ยนมีทักษะ ท่ี เ ป็น พ้ืนฐานของ 
ความเป็นพลเมือง 
ตวับ่งช้ีท่ี5.2 สามารถปฏิบติัตนเพื่อ
เป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฎิบติั 
ตวับ่งช้ีท่ี5.5มีความสามารถในการจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีวินัย
ในตนเองโดยปฏิบติัภารกิจตาม 

ให้น าตวับ่งช้ีท่ี 4.1 และตวับ่งช้ีท่ี
4.3 มารวมกนั  
 
  
น าตวับ่งช้ีท่ี4.4 และตวับ่งช้ีท่ี4.5 
มารวมกนั 
 
 
ใหต้ดัตวับ่งช้ีท่ี 4.7 ออกเน่ืองจาก
ขอ้ความมีความหมายเดียวกนักบั
ตวับ่งช้ีท่ี 4.6 มีความสามารถใน
การจดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรู้้
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มผลกระทบ
ในการใชแ้ละรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติเขา้ร่วมคิดร่วมท าใน
กิจกรรมโครงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มและใหต้ดัค าวา่
“มีความสามารถในการ”ออก 
ตัดสมรรถนะย่อย ท่ี  5 ทักษะ
พลเมืองออกแต่ให้น าตวับ่งช้ีท่ี5.1
และตวับ่งช้ีท่ี5.3 มารวมกนั 
  
 
 
 
 
 

ใหต้ดัออก 
 

 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี1.5 ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ผยแพร่
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มและปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิด
จากส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวั
หรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม 
 
ตวับ่งช้ีท่ี1.6จดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนได้
รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบใน
การใชแ้ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรม
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                 (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
บทบาทหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บ 
มอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
ตวับ่งช้ีท่ี5.6 มีความรู้ในการส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดน้ าหลกัธรรมทางศาสนา
ท่ีตน เองนับ ถือมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ีท่ี5.7  มีความสวามารถในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เขา้ร่วมหรือปฏิบติักิจกรรมท่ีค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมทั้ งในกลุ่มตนใน
ชุมชน และในสังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี5.8 มีความสามารถในการจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียน 
ได้รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน อาสาเข้า
ร่วม แกปั้ญหา และสร้างสรรคส่ิ์งดี 
งามให้กับผูอ่ื้นหรือสังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
ตวับ่งช้ีท่ี5.9  มีความสามารถในการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เ รียนมี 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน ้ าใจให้ความ 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและบ าเพญ็ประโยชน์ 
สมรรถนะย่อยท่ี  6. ทักษะอาชีพ 
(Career Skills)  
ตวับ่งช้ีท่ี6.1มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพของ
ตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อสังคม 
ตัวบ่งช้ีท่ี6.3มีทักษะในการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติจริง ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้รียนเพ่ือใหมี้ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานใน
อาชีพ 

                         
 

ใหต้ดัออก 
 
 
 
 
 
 
ให้น าตัวบ่งช้ีท่ี5.7,5.8และ5.9  
มารวมกนัและปรับขอ้ความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตดัสมรรถนะย่อยท่ี 6. ทักษะ
อาชีพ (Career Skills) ออกและ
ตดัตวับ่งช้ีบางตวัออกพร้อมทั้ง
ใ ห้ ร ว ม ตั ว บ่ ง ช้ี แ ล ะ ป รั บ
ขอ้ความ 
ใหต้ดัตวับ่งช้ีท่ี6.1ออกเน่ืองจาก
เป็นนามธรรม 
 

 
 
ตวับ่งช้ีท่ี3.7 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของทักษะพล เ มื อ งและ ใช้ วิ ธี ก า ร ท่ี
หลากหลายฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีเป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.9 จดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ได้รู้จักช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เข้าร่วม
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสรรค์
ส่ิงดีงามให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 
                        
 
            __ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)  

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ    ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งช้ีท่ี6.4สามารถน าความรู้และ
ความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดมา
จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได ้ฝึกปฏิบติั จริง
จนสามารถเกิดผลงาน/ช้ินงานและ สามารถ
คิด วิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันา
ตนเองเพ่ือเขา้สู่อาชีพได ้
ตวับ่งช้ีท่ี6.5 มีความสามารถในการจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการ
วิเคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชัดเจน
เป็นระบบและด าเนินงานตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอน 
ตวับ่งช้ีท่ี6.6มีความรู้และมีความสามารถ
ในการส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาตนเอง 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
สมรรถนะยอ่ยท่ี7 ทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Skills) (ของเดิม) 
ตวับ่งช้ีท่ี7.1 สามารถปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งเพ่ือใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั 
ตัวบ่ง ช้ี ท่ี7.2 สามารถน าความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและ
ให้ความคิดรวบยอดเพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู ้เ รี ยนได้มีทักษะ พ้ืนฐาน ท่ี
จ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ตวับ่งช้ีท่ี7.3 มีความรู้และมีทกัษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น อ ย่ า ง
หลากหลายเพื่อสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

ให้น าตวับ่งช้ีท่ี6.3, 6.4 , 6.5 
และ6.6มารวมกันและปรับ
ขอ้ความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตดัสมรรถนะยอ่ยท่ี 7 ออก 
 
 
ใ ห้ ตั ด ตั ว บ่ ง ช้ี ท่ี 7.1อ อ ก
เน่ืองจากเป็นนามธรรม 
 
 
 
 
 
ให้ตัดค าว่า“สามารถ”ออก
และใหส้ลบัขอ้ของตวับ่งช้ี 
 

 
 
 
 
ตวับ่งช้ีท่ี3.11 จดักิจกรรมสร้างเสริมทกัษะ
พ้ืนฐานในอาชีพจนท าให้ผูเ้รียนสามารถ
ผลิตผลงาน/ช้ินงานและสามารถปรับปรุง
พฒันาตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการปรับแกไ้ขตวับ่งช้ีสมรรถนะของสมรรถนะประจ าสายงาน   
                   (Functional  Competency) ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ)   

สมรรถนะ/ตวับ่งช้ีสมรรถนะ   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งช้ี ท่ี7.2 สามารถน าความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและ
ใหค้วามคิดรวบยอดเพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู ้เ รียนได้มีทักษะ พ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ตวับ่งช้ีท่ี7.3 มีความรู้และมีทกัษะ
ใน การจดักระบวนการเรียนรู้โดย
ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น อ ย่ า ง
หลากหลายเพื่อ สร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอด ชีวติของผูเ้รียน 

 
 
 
ให้ตัดค าว่า“ความ รู้และ มี
ทักษะในการ”ออกและให้
สลบัขอ้ของตวับ่งช้ี 
ให้ตัดค าว่า“ความ รู้และ มี
ทักษะใน การ”ออกและให้
สลบัขอ้ของตวับ่งช้ี 

3 .12  จัดกระบวนการเ รียน รู้โดยใช้
รูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนอย่าง
หลากหลายเพื่อสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 
3.13น าความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติและให้ความคิดรวบยอดของ
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อเสริมสร้าง
ผูเ้รียนให้มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
                   จากตาราง  พบวา่ตวับ่งช้ีในสมรรถนะประจ าสายงาน  (Functional  Competency)  มีการ
ปรับแกภ้าษา  การรวมตวับ่งช้ีท่ีมีลกัษณะหรือความหมายท่ีเหมือนกนัและการตดัตวับ่งช้ีบางตวัออก
ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะท าใหต้วับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีความสมบูรณ์ ดงัน้ี  
                  สมรรถนะท่ี1การออกแบบหลกัสูตร(Curriculum  Design)  ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยท่ี
1การพฒันา หลกัสูตร(curriculum Development )  สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้(Design  
for Learning ) ไม่มีการตดัตวับ่งช้ีออกแต่ให้ปรับภาษา แกไ้ขขอ้ความและให้สลบัขอ้ของตวับ่งช้ีท า
ให้ไดต้วับ่งช้ีท่ีมี ความสมบูรณ์ของสมรรถนะยอ่ยท่ี 1จ านวน 6 ตวับ่งช้ีสมรรถนะยอ่ยท่ี 2จ านวน 7 
ตวับ่งช้ี รวมจ านวน ตวับ่งช้ีท่ีมีการปรับและแกไ้ขจ านวน 13  ตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Management)ประกอบดว้ย สมรรถนะ  
ยอ่ยท่ี1 การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Enhancing self-directed learning ) มีตวับ่งช้ีจ  านวน 
15 ตวับ่งช้ี ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนะให้ตดัตวับ่งช้ีที่1.5 และตวับ่งช้ีที่1.10ออกและให้น าตวั
บ่งช้ีมารวมกนัท าใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีมีความสมบูรณ์จ านวน 8 ตวับ่งช้ี lส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 ความรู้
เร่ืองการเรียนการสอนมีตัวบ่งช้ีจ  านวน 6 ตัวบ่งช้ี สมรรถนะย่อยท่ี3  เทคนิควิธีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพมีตวับ่งช้ีจ  านวน 17 ตวับ่งช้ี สมรรถนะยอ่ยท่ี 4 การจดักระบวนการเรียนการสอนมีตวั
บ่งช้ีจ  านวน 17 ตวับ่งช้ี และสมรรถนะย่อยท่ี5ทกัษะการสะทอ้นและการสร้างนิสัยในการมีตวับ่งช้ี
จ  านวน7ตวับ่งช้ีรวมจ านวนตวับ่งช้ี 47 ตวับ่งช้ี ให้น าสมรรถนะยอ่ยมารวมกนัเป็นสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 
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คือการจดักระบวนการเรียนการสอนและมีการรวมตวับ่งช้ีปรับและแกไ้ขขอ้ความท าให้ไดต้วับ่งช้ีท่ี
สมบูรณ์จ านวน 20 ตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียน (Students' evaluation) มีตวับ่งช้ีจ  านวน16 ตวับ่งช้ี
ประกอบดว้ย สมรรถนะยอ่ยท่ี 1การวดัและ ประเมินผลในชั้นเรียน  (Classroom  Based Assessment )  
มี ตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี สมรรถนะย่อยท่ี 2 การประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21(Assessment in 21th 
Century)  มีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ี สมรรถนะยอ่ยท่ี 3. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
มีตวับ่งช้ี 7ตวับ่งช้ี ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะให้รวมสมรรถนะยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเป็น1สมรรถนะและ
ใหมี้การรวมตวับ่งช้ีและปรับแกไ้ขขอ้ความท าใหต้วับ่งช้ีท่ีสมบูรณ์จ านวน 9 ตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะท่ี 4 การใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ (Using information and technology by developing  innovation to enhance learning) ซ่ึง
เป็นสมรรถนะท่ีไดจ้ากการรวมสมรรถนะท่ี4 การใชข้อ้มูลสารสนเทศ  และการใชเ้ทคโนโลยี ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Using  information  technology to enhance learning) และสมรรถนะท่ี 7 การ
พฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้(Developing Innovation and Technology for 
Learning) เขา้ด้วยกนัแต่สมรรถนะย่อยให้คงเดิมและตวับ่งช้ีสมรรถนะให้มีการปรับแก้ไขภาษา 
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยท่ี1 ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(Computing and ICT Literacy) มีตวับ่งช้ีจ  านวน 11 ตวับ่งช้ี สมรรถนะยอ่ยท่ี2 ทกัษะทางนวตักรรม
และการเป็นผูป้ระกอบการ (Innovation and Entrepreneurship skills) มี 9 ตวับ่งช้ี ท าให้ไดต้วับ่งช้ีท่ีมี
ความสมบูรณ์จ านวน 20 ตวับ่งช้ี 
                  สมรรถนะท่ี 5การท างานเป็นทีม(Teamwork ) ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยท่ี1 ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อน (Enhancing Cooperative  Learning) มีตวับ่งช้ี14 ตวับ่งช้ี และสมรรถนะ
ยอ่ยท่ี 2  ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ (Social Skills and Emotional Intelligence) มีตวั
บ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ีรวมจ านวน 20 ตวับ่งช้ีซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนะให้รวมสมรรถนะย่อยเป็น1
สมรรถนะย่อย คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน เรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีม 
(Enhancing Cooperative Learning and  teamwork skills) และใหร้วมตวับ่งช้ีปรับแกไ้ขภาษาท าให้ได้
ตวับ่งช้ีท่ีมีความสมบูรณ์จ านวน 12 ตวับ่งช้ี 
                   สมรรถนะท่ี 6 สังคมและวฒันธรรม (society&Culture) มี7สมรรถนะยอ่ยซ่ึงผู ้เช่ียวชาญ
ได้เสนอแนะให้รวมสมรรถนะย่อยเขา้ด้วยกนัท าให้ได้สมรรถนะย่อย  3 สมรรถนะและให้มีการ
รวมตวับ่งช้ีปรับแก้ไขภาษาขอ้ความและให้ตดัตวับ่งช้ีบางตวัออกซ่ึงท าให้ได้ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี
สมบูรณ์ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยท่ี 1  ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้ถึง
สภาพ แวดลอ้ม (Global and Environmental Awareness) มีจ  านวน 7 ตวับ่งช้ี สมรรถนะย่อยท่ี 2
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ความรู้ทางความหลาก หลายทางวฒันธรรม (Cross-cultural  understanding) มีจ านวน 4 ตวับ่งช้ีและ
สมรรถนะยอ่ยท่ี 3  ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (21st Century Skills )มีจ านวน 13 ตวับ่งช้ี 
                      2.3.ผลการจดักลุ่มตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ฉันทา มติเห็นดว้ยกบัการจดักลุ่มตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีจดัตามหลกัการ K-S-A 
ใน (ร่าง) สมรรถนะและตวั บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนซ่ึงมีเพียงตวับ่งช้ีเดียวท่ีไม่เห็น
ดว้ยคือตวับ่งช้ีแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพใน
กระบวนการเรียนรู้แบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) โดย
เป็นตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่น สมรรถนะยอ่ย การบริการทางวิชาชีพและชุมชน (Professional and Community 
Service)  ซ่ึงจดัอยู ่ในกลุ่มความรู้ (K - Knowledge)  ใหเ้ปล่ียนเป็นกลุ่มทศันคติ (A-Attitude) 
                     2.4. ผลการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียน รู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล  พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ฉันทามติเห็นดว้ยกบัการสร้างเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม(ร่าง) สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการ 
จดัการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                3.  ผลการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียน รู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากลทีไ่ด้จากการสัมมนาอ้างองิผู้เช่ียวชาญ(Connoisseurship) 
                      การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ท่ีไดจ้ากการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับและแกไ้ข
ทุกองคป์ระกอบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและน า เสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาอีก  1 รอบ ท าให้
ไดส้มรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามฉันทามติ
ของผู ้เช่ียวชาญสรุปผลไดด้งัน้ี  
                     3.1 สมรรถนะหลกั (Core Competency)  มีจ านวน 5 สมรรถนะประกอบดว้ย  
                         สมรรถนะท่ี1การพฒันาวิชาชีพ มีสมรรถนะย่อยจ านวน 2 สมรรถนะ คือ  1) การ
บริการทางวิชาชีพและชุมชนมีจ านวนตวับ่งช้ี  3 ตวับ่งช้ี  2) การบริหารจดัการ/ การสร้างแรงจูงใจ
พฒันาดา้นวชิาการมีจ านวนตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A  เป็นกลุ่มทกัษะ (S-
Skill) จ านวน  2 ตวับ่งช้ี  และ กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน  5 ตวับ่งช้ี   
                         สมรรถนะท่ี 2 จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมมี 1สมรรถนะยอ่ย  คือ จริยธรรม 
วชิาชีพ มีจ านวนตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ี ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A  คือ  กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  
ทั้ง  9 ตวับ่งช้ี      
                         สมรรถนะท่ี 3  การส่ือสารมี 1 สมรรถนะยอ่ย คือทกัษะการส่ือสารมีจ านวนตวับ่งช้ี 5 
ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-Aเป็นกลุ่มทกัษะ (S-Skill)ทั้ง  5  ตวับ่งช้ี   
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                        สมรรถนะท่ี  4 การบริหารจดัการชั้นเรียนมี 2 สมรรถนะย่อย คือ1) การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 4 ตวับ่งช้ี  2) การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีจ านวน
ตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A  เป็นกลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ านวน 7ตวับ่งช้ี  และ
กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน  1 ตวับ่งช้ี  
                 สมรรถนะท่ี 5 การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษามี 1 สมรรถนะยอ่ย คือการวจิยัในชั้นเรียน/ 
การวจิยัทางการศึกษามีจ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A เป็นกลุ่มทกัษะ 
(S-Skill) ทั้ง 4ตวับ่งช้ี    
                   สรุปไดว้า่สมรรถนะการจดัการเรียนการรู้ดา้นสมรรถนะหลกั(Core Competency) จ านวน 
5 สมรรถนะประกอบดว้ย สมรรถนะยอ่ยจ านวน 7 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน  31 ตวั
บ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A  คือ กลุ่มความรู้ (K- Knowledge)  จ  านวน1ตวับ่งช้ี   กลุ่ม 
ทกัษะ (S-Skill) จ านวน 19 ตวับ่งช้ี และกลุ่มทศันคติ (A-Attitude) จ  านวน 11 ตวับ่งช้ี 
               3.2  ผลการพฒันาสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)    
                     สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) มีจ านวน 6 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 
                 สมรรถนะท่ี 1 การออกแบบหลกัสูตรมี 3 สมรรถนะย่อยคือ 1) การพฒันาหลกัสูตรมี 
จ  านวนตวับ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ี  2)การออกแบบการเรียนรู้ มีจ  านวนตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี  3) การรู้รูปแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนมีจ านวนตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ านวน2 
ตวับ่งช้ี  กลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ านวน  15 ตวับ่งช้ี  และ กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน 1  ตวับ่งช้ี   
                  สมรรถนะท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้มี 2 สมรรถนะยอ่ย คือ 1) การส่งเริมให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีจ านวนตวับ่งช้ี 8  ตวั และ2 ) กลยุทธ์การจดั
กระบวนการเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 20  ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้  (K- Knowledge)  
จ านวน 1 ตวับ่งช้ี และ กลุ่มทกัษะ  (S-Skill) จ านวน  27 ตวับ่งช้ี     
                  สมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียนมี 1 สมรรถนะย่อยคือ1 การวดัและประเมินผลมี  
จ  านวนตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มทกัษะ (S-Skill)ทั้ง 9 ตวับ่งช้ี   
                  สมรรถนะท่ี 4 การใช้ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้มี 3 สมรรถนะยอ่ยคือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี 
จ  านวนตวับ่งช้ี 11  ตวับ่งช้ี  2)  ทกัษะนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการมีจ านวนตวับ่งช้ี 9  ตวั
บ่งช้ี   และ 3) การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 5  ตวับ่งช้ี 
และไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ านวน 1 ตวับ่งช้ี  กลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ านวน 24 
ตวับ่งช้ี  และ กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน 1  ตวับ่งช้ี   
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                 สมรรถนะท่ี 5 การท างานเป็นทีมประกอบดว้ย 1 สมรรถนะยอ่ยคือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียน
ร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะการท างานเป็นทีม มีจ านวนตวับ่งช้ี 12  ตวับ่งช้ี  และไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่ม
ทกัษะ (S-Skill) จ านวน 8 ตวับ่งช้ี  และ กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน 4  ตวับ่งช้ี   
                สมรรถนะท่ี 6 สังคมและวฒันธรรมมี 3 สมรรถนะยอ่ย คือ 1) ความรู้ถึงความตระหนกัต่อ
โลกและความตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม มีจ านวนตวับ่งช้ี 7  ตวับ่งช้ี  2) ความรู้ทางความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม มีจ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี  และ3) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี21มีจ  านวนตวับ่งช้ี 13 ตวั
บ่งช้ีและไดต้วั บ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ านวน4 ตวับ่งช้ี  กลุ่มทกัษะ (S-Skill)  จ  านวน 
14 ตวับ่งช้ี และ กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน 6  ตวับ่งช้ี    
                 สรุปได้ว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) มีจ านวน 6 สมรรถนะ  ประกอบดว้ย สมรรถนะยอ่ยจ านวน 13 สมรรถนะ  ตวับ่งช้ี
สมรรถนะจ านวน 112 ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A คือกลุ่ม ความรู้ (K- Knowledge)
จ านวน  20  ตวับ่งช้ี กลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ านวน 82 ตวับ่งช้ี  และกลุ่ม ทศันคติ (A-Attitude)  จ านวน 
10 ตวับ่งช้ี     
                 จากการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
มาตรฐานสากลท่ีได้รับฉันทามติจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าสมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีจ านวน11
สมรรถนะ ดา้นสมรรถนะหลกั (Core Competency)  มีจ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน 
(Functional Competency) มีจ านวน  6  สมรรถนะ สมรรถนะย่อยจ านวน 20 สมรรถนะ  ตวับ่งช้ี
สมรรถนะจ านวน 143 ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีสมรรถนะตามหลกัการ K-S-A  คือ กลุ่มความรู้ (K- 
Knowledge) จ านวน 21   ตวับ่งช้ี กลุ่ม ทกัษะ (S-Skill) จ านวน 101 ตวับ่งช้ี  และ กลุ่มทศันคติ (A-
Attitude)  จ านวน 21 ตวับ่งช้ี 
                    ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1) ผลการวิเคราะห์ค่า 
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index: CVI ) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครู  
2) ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่(Reliability)ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ี3) ผลการวเิคราะห์ 
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูและการน าเสนอโมเดลเชิง
โครงสร้าง และ4) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงัน้ี  
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สมรรถนะ สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
สมรรถนะหลกั 

1. การพฒันา
วชิาชีพ (Career 
Development) 

1.การบริการทาง
วชิาชีพและชุมชน 
(Professional and 
Community 
Service) 

1.1 เป็นผูน้ าทางวชิาการและสามารถให้ค  า 
ปรึกษา แนะน า (Coaching and Mentoring)  
ทางวชิาชีพได ้    (A)                                         

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้ งใน
ดา้นการ ให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การ
แบ่งปันส่ิง ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูร
ณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน  (S)  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 1.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ 
จดัการเรียนการสอนกบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ
ใน กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ วชิาชีพ (Professional Learning 
Community  :PLC) (A)                                                        

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.ทกัษะการ
บริหารจดัการ/
การสร้าง
แรงจูงใจพฒันา
ดา้นวชิาการ 
(Management 
Skills/Academic 
Motivation) 

2.1 คน้ควา้หาความรู้  ติดตามองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพและ
แสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย         (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการใน
การ  พฒันาตนเองและเพื่อนครู     (A)                      

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.จริยธรรม 
จรรยาบรรณและ
ค่านิยม(Teacher’s 
ethics and values) 

จริยธรรมวชิาชีพ  
(Professional 
Ethics) 
 

1.มุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์
เขม้แขง็ในจรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม  
(A)           

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูและ
ค่านิยม มีจิตส านึกและวิญญาณแห่งความเป็นครู
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพ่ือนครู   (A)                              

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีดีใหก้บัผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม    (A)                                                            

 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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สมรรถนะ สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
    4. มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มี

ความรับผดิชอบและประหยดัอดออม(A)                       
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามสิทธิและหนา้ท่ี
ของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีความสามคัคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่และผูบ้งัคบับญัชา
(A) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7.ศรัทธา ยดึมัน่ ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ี
ตนเองนบัถือและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม     (A)                                                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8. มีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
(A)                        

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9.มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองคก์รวชิาชีพครู (A)               

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.การส่ือสาร 
(Communication)    

ทักษะการส่ือสาร 
(Communication 
Skills) 

1.ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารฟัง พดู อ่าน 
และเขียนได ้ (S)                                                                                                                          

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.ใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่าง ประเทศ 
อ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พดู อ่านและเขียนได้
(S)                                     

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3เลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นและ
สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  (S)            

 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.สามารถส่ือสาร เขียนและพดูน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสมได ้
และใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ       (S)                                                     

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.มีทักษะในการต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแยง้ต่างๆตลอดจนสามารถ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ    (S)             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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สมรรถนะ สมรรถนะย่อย   ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

4.การบริหาร
จัดการช้ันเรียน
(Classroom 
Management) 
Management) 

1.การสร้าง
บรรยากาศในการ
เรียนรู้(Learning 
climate  
Enhancement) 

1.1สร้างบรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน(S)             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ความสุข
และความปลอดภยัของผูเ้รียน    (S)                                                   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศและเอกสาร ประจ า
ชั้นเรียน/ประจ าวชิา   (S)                                 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้ปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลง แนวปฏิบัติของชั้นเรียนและโรงเรียน
(S)             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 2.การอ านวย
ความสะดวกใน
การเรียนรู้ 
(Facilitation) 

2.1 วางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน (S)                 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้   (S)                                  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.3 จดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน 
อุปกรณ์และจดัหาแหล่งทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา     (S)                                                          

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า(Coaching and  
Mentoring) กบัผูเ้รียน      (S)                                      

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.การวิจัยเพือ่
พฒันาการศึกษา 
(Research for 
Learning 
Development) 

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

1.1ใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน (S)                 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 ออกแบบวิจัย เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยและ
สามารถสร้างนวตักรรม หรือเลือกวิธีการ ได้
อยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวจิยั(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3น าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการ 
วจิยัไปปฏิบติัในการวิจยัในชั้นเรียนหรือการวจิยั
ทางการศึกษา      (S)                                       

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 แสวงหาขอ้มลูทางการวจิยัเก่ียวกบัการ
พฒันาและแนวโนม้ในปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน     (S)                          

4.8
0 

0.4
5 

มากท่ีสุด 

1 .การออกแบบ
หลกัสูตร 
(Curriculum  
Design) 
 

1.การพฒันา
หลกัสูตร 
(curriculum  
Development) 

1.1 วิเคราะห์หลักสูตรระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดบัสถานศึกษาและระดบัชั้นเรียน(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2จดัท าค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิา
(S) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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สมรรถนะ สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

 

 

1.3ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร
ครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
ระดับชาติ หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตร
อาเซียนและหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(S)  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
บูรณาการกบัสาระทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอาเซียน 
และเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 ศึกษาบริบทของชุมชนเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐาน
ในการพฒันาหลกัสูตร(A) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1 .การ
ออกแบบ
หลกัสูตร 
(Curriculum  
Design) 
 

2.การออกแบบ
การเรียนรู้ 
(Design  for 
Learning ) 

2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์น ามาออกแบบการเรียนรู้(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและน าขอ้มูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์และสอดคล้อ ง เหมาะสมกับ วัย 
ธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3  ออกแบบการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ ความ
เขา้ใจหลกัจิตวทิยา การพฒันาการและทฤษฎีการ
เรียนรู้(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital tool)เช่น การเขียน
ใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซต์
เป็นตน้โดยรับผดิชอบต่อสังคม (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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2.5 ออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั้ งด้าน
ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญั
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค(์S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.6  น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์
อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตาม
เป้าหมาย(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.7 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อ
น าไป ใชป้รับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการ
สอน(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1 .การออกแบบ
หลกัสูตร 
(Curriculum  
Design) 
 

3.การรู้รูปแบบ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน(Learning  
Styles) 

3.1วิเคราะห์ผูเ้รียนได้ทั้งรูปแบบการเรียนรู้ 
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตวัผูเ้รียน(S)  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2มีองค์ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย(K) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดเป้าหมาย  
วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการ
เรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของ
ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย
ตอบสนองการเรียนรู้ และความตอ้งการตามรูปแบบ
การเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.5 ใชก้ลยทุธ์และประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ทกัษะในศตวรรษท่ี21  (S) 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.การจัดการ
เรียนรู้ (Learning 
Management) 

1.การส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วย
เทคนิคการสอนที่
มีประสิทธิภาพ 

1.1ประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism)            (S)                       

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้
แบบน าตนเอง(Self-Directed Learning) (S)                                                                                             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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2.การจัดการ
เรียนรู้ 
(Learning 
Management) 

1.การส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วย
เทคนิคการสอนที่
มีประสิทธิภาพ        
(Effective and 
technic to 
enhance self- 
directed 
learning ) 

1.3จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน เรียนดว้ยการ
ปฏิบติัหรือลงมือท า  เนน้ฝึกทกัษะเพ่ือน าไปสู่
สัมมาชีพ   (S)                     

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)   (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5 พฒันาผูเ้รียนให้ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
สร้างองค์ความรู้และน าเสนอแนวคิด วิธีการหรือ
รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ                    (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 พฒันาผูเ้รียนให้สามารถตั้ งค  าถาม ตั้ง สมมติฐาน 
และศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการและความสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง เๆพ่ือหาค าตอบและสรุปองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง  (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.7 พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสาร
โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง    (S)                       

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.8พฒันาผูเ้รียนใหป้ระยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก 
การศึกษาคน้ควา้ดวัยตนเองไปสู่การปฏิบติั  (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 

 

2.1 เลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรงกับจุดประสงค ์
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และศักยภาพของ
ผูเ้รียน   (S)                                                                                   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาและจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย (K)                                                              

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2..3 จดักระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และบูรณาการการ
เรียนรู้ได ้ (S)                                                                                     

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 จดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค 
วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้น (Flipped Classroom) (S)                             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.5จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิควธีิการ
สอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – based 
Learning : PBL)         (S)                                                                                                                         

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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2.6 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค วธีิการ
การเรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 5 
ขั้น:QSCCS              (S)                                                                                                   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.7 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิควธีิการ
สอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning : PBL)        (S)                                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.8 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนที่
หลากหลาย        (S)                                            

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.9จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการ
สอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน        (S)                                               

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.10จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการ
สอนแบบบูรณาการ     (S)                                                                          

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.11 มีความสามารถน าหลกัการแนวคิด วธีิการ
สอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning)ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้             (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.12 จดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะ
การคิดซ่ึงประกอบดว้ย 
-ทกัษะการคิดวเิคราะห์(Analytical 
Thinking)  -ทกัษะการคิดสังเคราะห์ (Synthesis 
Thinking)   -ทกัษะการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ
(Critical Thinking Skills)   
- ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills) 
- ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)   

- ทกัษะการคิดสร้างสรรค(์Creative Thinking)   (S 

   

2.13จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(S) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.14 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุปัญญา
ของผูเ้รียน      (S)                                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.15 จดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21       (S)                                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.16 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงัค าถาม 
(Power Questions)    (S)                                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.17  จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิด
ดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future)     (S)  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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2.18  น าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM Education มาบูรณาการในการเรียนรู้       
(S) 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.19   เลือกใชเ้ทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมทกัษะการสะทอ้นคิด(Reflective Thinking) 
ตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียน(S)                

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.20ใชเ้ทคนิควธีิการสะทอ้นคิด การเปิดใจ 
เรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการ
ท างาน  After Action Review (AAR)     (S)               

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.การประเมิน
ผู้เรียน 
(Students' 
evaluation) 

การวัดและ
ประเมินผลในช้ัน
เรียน 
(Classroom 
Based 
Assessment ) 

1.1 สร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบัขั้น
พฤติกรรมของแต่ละ ประเภทของมาตรฐาน
ตวัช้ีวดัการเรียนรู้รายวชิาและสอดคลอ้งกบั
การออกแบบการจดัการเรียนรู้  (S)                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 วดัผลและประเมินผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning  )      (S)              

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 วดัผลและประเมินขณะเรียนรู้ 
(Assessment  as  Learning)      (S)                                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
(Assessment of Learning )ตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั   (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5  ประเมินผูเ้รียนโดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริง(Authentic  Assessment)และการ
ประเมินของทกัษะในศตวรรษท่ี 21    (S)                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนให้จัดท าแฟ้ม
สะสมงานและใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผูเ้รียน(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.7 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์งาน 
วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบและ
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้ก
ขั้นตอนและบรรลุ ผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมี
คุณภาพ                                (S)                            

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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1.8 ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนประเมินตนเอง และ
ประเมินระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน               (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.9 ส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถประเมินตรวจสอบ
ผลงานของตนเองและมาพฒันางานอย่างสม ่าเสมอ
เพ่ือใหผ้ลงานเกิดความสมบูรณ์      (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.การใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 
เทคโนโลยีและ
การพฒันา
นวัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Using 
information 
and 
technology by 
developing 
innovation to 
enhance 
learning) 

1ทักษะด้าน
คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร
(Computing 
and ICT 
Literacy) 

1.1สามารถเขา้ถึงแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ เทคโนโลยใีหม่ๆ  ประเมินและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม
และกฎหมาย          (K)                                     

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากท่ีสุด 

1.2 สืบคน้ความรู้และสารสนเทศ  (Searching 
for Information) และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยัตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศ             (S)                          

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 ใช้เคร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4 ใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจดั 
การเรียนการสอนและการวดัการประเมินผลท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  
ความสามารถ  ความสนใจและรูปแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน                                    (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5 รู้ เ ท่าทันส่ือรวมและน าไปใช้ได้อย่าง
ปลอดภยัและเหมาะสม                            (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
ประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูล
ข่ า วสารอย่ า ง มีประ สิท ธิผลโดยการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ (S)                  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
ก าหนดค าถามปัญหาและหัวข้อส าคัญ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสารสนเทศ       (S)                       

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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1.8 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชค้วามรู้ดา้น
เทคโนโลยแีละทกัษะการจดัการสารสนเทศเพ่ือ
พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิด
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหาและการท างาน
เป็นทีม      (S)                                                             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.9  พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตใน
การสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้ สามารถ
ติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้มลูผา่นโปรแกรมต่างๆ
เช่นe-mail, Line, Facebook, Google Apps และ
Google for Education เป็นตน้       (S)                                               

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.10  สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital tool) เช่นการเขียน
ใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซต ์ (S)                                                             

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.11 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้เก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการวเิคราะห์และประเมินขอ้มลู
ดิจิทลั         (S)                                       

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

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

2.1ออกแบบและใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการ
สร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆใหก้บัตนเองและสังคม
(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆหรือ
กระบวนการใหม่ๆดว้ยค่าของคนและผลของงาน
(Productive Mind )                 (S)             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้เทคโนโลย ีและรู้
สารสนเทศ ในระดบัพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเขา้ถึง
และสามารถใช ้ICTเพื่อการคน้ควา้ รวบรวมและ
ประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่  (S)                                                            

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้าง
หรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยใช้
เคร่ืองมือต่างๆ(digital tool)เช่นการเขียนใน 
Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 
(S)                                               

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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2.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการ
คิ ด ริ เ ร่ิ ม  เ ช่ื อ ม โ ย ง ห รื อ ผ ส ม ผ ส า น
ประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่
ไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้า 
ของเดิมและสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน
ดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์(S)              

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.5พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถส่ือสาร
น าเสนอ เผยแพร่ผลงานไดท้ั้งในระดบั
โรงเรียน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  (S)    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.การพฒันาส่ือ 
นวัตกรรมการ
เรียนรู้และการใช้
แหล่งเรียนรู้  
(  Developing 
media, learning 
Innovation and 
using source 
learning) 

3.1 จัดท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                    (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 เลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยั
ของผูเ้รียน      (S)                                      

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 น าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการการ
พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ไป
ประยกุตใ์ชจ้นเกิดผลงานและช้ินงาน(S)                         

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 ประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและ
น าผลการ ประเมินมาปรับปรุง   (S)                                      

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.5 ประเมินผลผูเ้รียนในการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้น/ ค้นคว้า/ รวบรวมความรู้ และ
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และส่งต่อ
ข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe- mail,  Line 
,Facebook, Google Apps และ Googlefor  
Education เป็นตน้    (S)                        

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.การท างานเป็น
ทีม(Teamwork) 

ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เรียน
ร่วมกนักบัเพื่อน
และทักษะ
กระบวนการ                               

1.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวาง
แผนการท างาน ก าหนดเป้าหมาย  วตัถุ 
ประสงค ์และจดัล าดบัความส าคญัของงาน
กบัหมู่คณะไดค้รบทุกขั้นตอนและสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการด าเนินงาน
ร่วมกบัหมู่คณะอยา่งเป็นระบบ  (S)                                                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 



297 
 

ตารางท่ี   26 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 
                    สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

5.การท างาน
เป็นทีม
(Teamwork) 

ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนร่วมกนักบั
เพือ่นและทักษะ
กระบวนการ                               

2. วนิิจฉยัท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและ
พฒันาการของผูเ้รียน น ามาจดักลุ่มผูเ้รียนเพ่ือให้
ผูเ้รียนเรียนและท างานร่วมกนั(S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ส่ือสาร
โตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือเพ่ือพฒันา
ทัก ษ ะ ใน ก า ร ใ ช ้เ ห ต ุผ ล ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด
ว ิเคราะห์/คิดอย ่างม ีว ิจารณญาณทักษะการ
แกปั้ญหาและทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบั
เพื่อน      (S)                                        

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. น าความรู้ความเขา้ในหลกัการของการเรียน
แบบเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน (Co-Learning)มา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  (S)                                          

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการเสริมแรง ให้
ก าลงัใจและส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือนร่วมงานใน
การปฏิบติังาน    (S)                                                                              

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการปรับตวัเขา้กบับุคคล
อ่ืนหรือสร้างบรรยากาศในการท างานและปรับตวัหา
กนัเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ        (S)                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7 พฒันาผูเ้รียนใหท้  างานเป็นทีมโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมกบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี เคารพต่อขอ้ ตกลงและคารพในสิทธิ  
ของผูอ่ื้นและสร้างพลงัร่วม                          (A)                        

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8. พฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์
เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม        (A)                                                                                                             

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9.ใชก้ลยทุธ์ วธีิการและหลกัการไปประยกุตใ์ช้
ในการจดักระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเพื่อ
เสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่   -การรู้จกั
รักตนเองและสังคม(Learning to love) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 



298 
 

ตารางท่ี   26 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 
                    สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)   
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

  –การตระหนกัรู้สังคม( Social-awareness)- 
ความสามารถทางการเขา้สังคม (Social 
Competence) - การสร้างสัมพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งบุคคล(Relationship skills)-การจดัการ
ตนเอง (Self-management) 
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)      (S)         

   

10.พัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นคงทางอารมณ์กล้า
แสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัเพศและวยั  (A)                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11.พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถติดต่อส่ือสาร 
โตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือและมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ   (S)                                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

12. พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น   (A)                                                

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. สังคมและ
วัฒนธรรม 
(society &  
Culture) 

 

1. ความรู้ถึง
ความ ตระหนัก
ต่อโลก และความ
ตระหนักรู้ถึง
สภาพ 
แวดล้อม 
(Global and 
Environmental 
Awareness) 

1.1มีความรู้ เ ก่ียวกับความตระหนักต่อโลก
(global awareness) ความตระหนักรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม(Environmental Awareness) และ
น าไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในบริบทท่ี
เก่ียวกบัโลกหรือโลกศึกษา(K) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2น าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนัก
ในสภาพปัจจุบันของโลก (state of planet 
awareness) การพฒันาแนวโน้มและการเผชิญ
ปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการในการเรียน
การสอน   (S)   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 บูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหัวขอ้เก่ียวกบั
โลกความตระหนกัต่อโลก (global awareness) 
ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม (Environmental    
Awareness)  และเหตุการณ์โลกปัจจุบนัปัญหา
โลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และในโลกเขา้ไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอน             (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 26  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 
                  สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)    
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 

 

1.4 ใชก้ลยทุธ์และวธีิการท่ีหลากหลายมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมและฝึกปฏิบติัเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรค ์พฒันา สร้างความตระหนกัท่ี
มีต่อโลก ต่อส่ิงแวดลอ้มและปลูกจิตส านึกใหก้บั
ผูเ้รียนในการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยูบ่น
พ้ืนฐานของระบบนิเวศ    (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.5 ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ ท่ี
ถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและปัญหาหรือ
มลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวั
หรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดลอ้ม (A)                   

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู ้เ รียนได้รู้ คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม  ผลกระทบในการใช้และรักษา 
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เขา้ร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรม  (S)        

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.7 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูเ้รียนใน
เร่ืองของความตระหนกั ต่อโลกและความตระหนกั
รู้ถึงสภาพแวดลอ้ม  (A)                                           

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. สังคมและ
วัฒนธรรม 
(society &  
Culture) 

 

2.ความรู้ทางความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

(Cross-cultural 
Understanding 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีหลาก 
หลายในกระบวนการทางสังคมศาสนาวฒันธรรม
แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณี
และพิธีกรรมของผูเ้รียน   (K) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2  ประเมินการสะทอ้นความรู้ความคิด วธีิปฏิบติั
และสุนทรียะบนความคิดความเช่ือค่านิยมและการ
ปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของผูเ้รียนและ ยอมรับ
ความหลากหลายและความแตกต่างในสังคม (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบริบทของความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและน าไปจดัการเรียนการสอน
หรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือหา      (S)          

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจตระหนกั
ในความหลากหลายทางสังคม ศาสนา วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ    (A)                                                                                                 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 
                  สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)    
สมรรถน

ะ 
สมรรถนะ

ย่อย 
ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 3.  ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

(21st 
Century 
Skills) 

3.1 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกับ ความส าคญั องคป์ระกอบ
ของทักษะชีวิต(Life Skills)และแนวทางการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคัญไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551(K) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของการมีทกัษะชีวติ
(Life Skills)ใหก้บัผูเ้รียน             (A)         

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.3 น าหลกัการและแนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวติไปบูรณาการ
ในกระบวนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั         (S)                                    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.4 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถบอกจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง
และเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได ้  (A)                                                  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.5 จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ                                                 (S) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.6 ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้พฒันาการทางร่างกายท่ีสมบูรณ์โดย
มีน ้าหนกัส่วนสูงและพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข     
(S)                 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.7 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของทกัษะพลเมืองและใช้
วธีิการท่ีหลากหลายฝึกฝนใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของความเป็นพลเมือง  (K)                                               

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.8 น าหลกัการและแนวคิดของการมีทกัษะพลเมืองไปบูรณาการ
จดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา
ความเป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมใหก้บัผูเ้รียน    
(S)       

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.9   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รู้จักช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เข้าร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ
สร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้กับผู ้อ่ืนหรือสังคมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  (A)                                                                                                                                 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ 
                 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)    
สมรรถนะ สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 

 

3.10 น าความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนฐานความรู้ของ
ทกัษะอาชีพกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดโดย
ใชน้วตักรรมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและประยกุตใ์ช้
ภูมิปัญญาเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติั
จริง    (S) 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.11 จดักิจกรรมสร้างเสริมทกัษะพ้ืนฐานใน
อาชีพจนท าใหผู้เ้รียนสามารถผลิตผลงาน/
ช้ินงานและสามารถปรับปรุงพฒันาตนเองเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในอนาคต       (S)                                                                                                                

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.12 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอน
หรือวธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพ่ือสร้างเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน     (S)                                                                               

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.13น าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติั
และใหค้วามคิดรวบยอดของทกัษะ การเรียนรู้
ตลอดชีวติเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียน ให้มีทกัษะ
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้ ตลอดชีวติ   (S)                                                                         

4.80  0.45  มากท่ีสุด  

รวมค่าเฉล่ีย  4.98  0.04  มากท่ีสุด  
                   

                  จากตาราง  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity Index: CVI) ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีต่อสมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
จากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ = 4.98, S.D.=0.04)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือเทียบกบั
เกณฑค์่าเฉล่ียความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาในการวิจยัท่ียอมรับไดคื้อค่าเฉล่ีย  (X  ) มากกวา่  3.50 ข้ึนไป
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555:   179)  พบวา่ทุกรายการมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อโดยมีค่าเฉล่ียรายขอ้อยู่ระหว่าง 4.60-5.00  และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานระหวา่ง 0.00-0.55     
                        3.2    ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่(Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูว้ิจ ัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองกับครู
โรงเรียนสายธรรมจนัทร์   อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 30 คน รายละเอียดดงัตารางท่ี 27 



302 
 

ตารางท่ี 27     แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม 
                                             ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  1.1 ชาย 
  1.2 หญิง 

 
5 
25 

 
16.67 
83.33 

2. อาย ุ
   2.1     21 – 25  ปี 

   2.2     26 – 30  ปี 
   2.3     31 – 35  ปี 
   2.4     36– 40   ปี 
   2.5      41 –45  ปี 

   2.6      46 – 50  ปี 
   2.7  มากกวา่ 50 ปี 

 
0 
8 

          6 
4 
2 
1 
9 

 
0.00 
26.67 

        20.00 
13.33 
6.67 
3.33 
30.00 

3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 
    3.1ปริญญาตรี 
    3.2 ปริญญาโท 
    3.3 ปริญญาเอก 

 
18 
12 
0 

 
60.00 
40.00 
0.00 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
    4.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    4.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    4.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
    4.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
    4.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
6 
6 
4 
5 
2 
3 
2 
2 

 
20.00 
20.00 
13.33 
16.66 
6.67 
10.00 
6.67 
6.67 

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

 
          3 

6 
5 
4 
4 
8 

 
10.00 
20.00 
16.67 
13.33 
13.33 
26.67 
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                  จากตาราง พบวา่ ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ16.67  เป็นเพศ
ชายจ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เม่ือจ าแนกตามอายุ พบวา่ มีอายุมากกว่า 50 ปีมากท่ีสุด 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ30.00 รองลงมา คือ อายุระหวา่ง 26 – 30 ปี จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ   
26.67 อายุระหวา่ง31 – 35 ปี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ20.00 อายุระหวา่ง36– 40 ปีจ านวน 4 คน
คิด เป็นร้อยละ13.33 อายรุะหวา่ง 41 –45 ปี จ  านวน2คน คิดเป็นร้อยละ6.67และอายุระหวา่งปี46 – 50   
จ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา่ ส่วน 
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  60.00 รองลงมาปริญญาโท จ านวน12
คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีจ านวนเท่ากนัอยา่งละ 6 คนรวมจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 
40.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ16.66 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน4 คน คิดเป็นร้อยละ13.33กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
จ านวน  3 คน  คิดเป็นร้อยละ10.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาและกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีจ  านวนอยา่งละ 2 คนรวม6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.01ส าหรับ ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติัการ
สอน26 ปีข้ึนไปจ านวน  8 คนคิดเป็นร้อยละ26.67 รองลงมาคือช่วง  6 – 10 ปีจ านวน 6  คนคิดเป็น
ร้อยละ20.00  ช่วง 11 – 15 ปี จ  านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ16.67ช่วง16 – 20  ปี และช่วง21-25 ปีมี
จ านวนเท่ากนัอยา่งละ4คนรวม 8 คน  คิดเป็นร้อยละ26.67และช่วง1-5  ปีจ านวน 3 คนคิดคิดเป็นร้อย
ละ10.00 
 
ตารางท่ี 28     แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของความคิดเห็นของครู 
                                           

                                          ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
สมรรถนะที ่1 การพฒันาวชิาชีพ (Career Development) 

สมรรถนะย่อยที1่  การบริการทางวชิาชีพและชุมชน (Professional and Community Service) 
1.1 เป็นผูน้ าทางวชิาการและสามารถใหค้ าปรึกษา แนะน า(Coaching and Mentoring) 
ทางวชิาชีพได ้

0.719 0.993 

1.2 สนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การ
แบ่งปันส่ิงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศรวมทั้ งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน 

0.860 0.993 
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ตารางท่ี 28  แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของความคิดเห็นของครู (ต่อ) 
                                           

                                          ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

1.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกบัเพ่ือนร่วมวชิาชีพใน
กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ (Professional Learning Community 
:PLC) 

0.692 0.993 

สมรรถนะย่อยที2่  ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวชิาการ 
(Management Skills/Academic Motivation) 

  

2.1 คน้ควา้หาความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆทางวชิาการและวชิาชีพและแสวงหา
โอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

0.910 0.992 

2.2 สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการในการพฒันาตนเองและเพื่อนครู 0.929 0.992 
สมรรถนะที ่2 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม(Teacher’s ethics and values)   

สมรรถนะย่อย  จริยธรรมวชิาชีพ  (Professional Ethics)   

1.มุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์เขม้แข็ง
ในจรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม  

0.736 0.993 

2. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูและค่านิยม มีจิตส านึกและวญิญาณแห่งความเป็นครู
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพ่ือนครู  

0.627 0.993 

.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีใหก้บัผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และ
สงัคม 

0.692 0.993 

4. มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบและประหยดัอดออม 0.714 0.993 
5.ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีความสามคัคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย 

0.695 0.993 

 6. มีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่และผูบ้งัคบั บญัชา 0.695 0.993 
7. ศรัทธา ยึดมัน่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือและน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

0.745 0.993 

8.มีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 0.566 0.993 
9.มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองคก์รวชิาชีพ 0.692 0.993 

สมรรถนะที ่3   การส่ือสาร (Communication) 
สมรรถนะย่อย  ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) 
1. ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารฟัง พดู อ่าน และเขียนได ้ 0.607 0.993 
2.มีใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได ้ 0.738 0.993 
3.เลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นและ
สร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

0.856 0.993 
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                                          ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

4.สามารถส่ือสาร เขียนและพูดน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสมได ้
และใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

0.880 0.992 

5.มีทักษะในการต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่างๆตลอดจนสามารถ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

0.738 0.993 

สมรรถนะที ่4  การบริหารจดัการช้ันเรียน(Classroom Management) 
สมรรถนะย่อยที1่  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้(Learning climate Enhancement) 

1.1สร้างบรรยากาศแห่งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 0.766 0.993 
1.2 จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียน 0.842 0.993 
1.3 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 0.900 0.992 
1.4 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลง แนวปฏิบติัของชั้นเรียนและ
โรงเรียน 

0.858 0.993 

สมรรถนะย่อยที ่2 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitation) 
2.1 วางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 0.825 0.993 
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 0.657 0.993 
2.3 จดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์และจดัหาแหล่ง
ทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0.795 0.993 

2.4 ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า(Coaching and Mentoring) กบัผูเ้รียน 0.714 0.993 
สมรรถนะที ่5 การวจิยัเพือ่พฒันาการศึกษา (Research for Learning Development) 

สมรรถนะย่อย   การวจิยัในช้ันเรียน/การวจิยัทางการศึกษา  (Classroom Action  Research/Educational 
Research) 
1.1ใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 0.917 0.993 
1.2 ออกแบบวิจยั เลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและสามารถสร้างนวตักรรม หรือเลือกวิธีการ 
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวจิยั 

0.882 0.993 

1.3 น าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวจิยัในชั้นเรียนหรือการวจิยัทาง
การศึกษา 

0.908 0.992 

1.4 แสวงหาขอ้มูลทางการวิจัยเก่ียวกับการพฒันาและแนวโน้มในปัจจุบันเก่ียวกับ
คุณภาพการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

0.823 0.993 
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Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 

สมรรถนะที ่1    การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design) 

สมรรถนะย่อยที1่  การพฒันาหลกัสูตร (curriculum  Development) 
1.1 วเิคราะห์หลกัสูตรระดบัชาติ ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดบัสถานศึกษาและระดบัชั้นเรียน 0.910 0.992 
1.2จดัท าค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างรายวชิา 0.814 0.993 
1.3ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตรครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัความมุ่ง
หมายของหลกัสูตรระดับชาติ หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรอาเซียนและหลกัสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
0.749 

 
0.993 

1.4 สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกบัสาระทอ้งถ่ิน หลกัสูตร
อาเซียน และเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

0.889 0.992 

1.5ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  0.889 0.992 
1.6 มีศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อน ามาเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร 0.816 0.993 
สมรรถนะย่อยที ่2 การออกแบบการเรียนรู้ 
2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์เพื่อน ามาออกแบบการเรียนรู้ 

0.823 0.993 

2.2วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและน าขอ้มูลสารสนเทศจากผลการวเิคราะห์มา
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั ธรรมชาติ ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน(S) 

0.900 0.992 

2.3  ออกแบบการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ ความเขา้ใจหลกัจิตวทิยาการพฒันาการและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ 

0.823 0.993 

2.4 สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital tool)
เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้โดยรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

0.930 0.992 

2.5 ออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

0.915 0.992 

2.6  น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามเป้าหมาย 

0.915 0.992 
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2.7 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพือ่น าไปใชป้รับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการสอน 0.873 0.993 
3.การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.1 วเิคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียนรู้  สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตวัผูเ้รียน 0.882 0.993 
3.2มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการ เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 0.908 0.992 
3.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดเป้าหมาย   วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
การ  เรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของ ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
ตนเอง   

0.903 0.992 

3.4 ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย ตอบสนองการเรียนรู้ และความตอ้งการ
ตาม   รูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน    

0.922 0.993 

3. 5 ใชก้ลยทุธ์และประสบการณ์ในการ เสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี21ใหก้บัผูเ้รียน  0.929 0.992 
สมรรถนะที ่2 การจดัการเรียนรู้ 

สมรรถนะย่อยที1่1.การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิคการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพ  ( Effective and 
technic to enhance self-directed learning ) 
1.1ประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง(Constructivism)                                  (S) 

0.930 0.992 

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning)  (S)                                        0.802 0.993 
1.3จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน เรียนดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือท า (Learning by doing) 
เนน้ฝึกทกัษะเพ่ือน าไปสู่สมัมาชีพ   (S)                     

0.864 0.993 

1.4 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study) 
(S)   

0.908 0.992 

1.5 พฒันาผูเ้รียนให้ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองคค์วามรู้และน าเสนอแนวคิด วิธีการ
หรือรูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ                    (S) 

0.825 0.993 

1.6 พฒันาผูเ้ รียนให้สามารถตั้ งค  าถาม ตั้ ง สมมติฐาน และศึกษาค้นควา้ตามความ
ตอ้งการและความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือหาค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง         (S) 

0.922 0.993 

1.7 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และสามารถสรุปความคิดจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง       (S)                               

0.745 0.993 

1.8พฒันาผูเ้รียนใหป้ระยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดวัยตนเองไปสู่การปฏิบติั  (S) 0.886 0.993 
สมรรถนะย่อยที ่2กลยุทธ์ในการจดักระบวนการเรียนการสอน(Strategies for teaching-learning process) 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของความคิดเห็นของครู (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

2.1 เลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรงกับจุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
ศกัยภาพของผูเ้รียน   (S)                                                                                   

0.854 0.993 

2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวชิาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุ
ตามเป้าหมาย (K) 

0.882 0.993 

2.3 จดักระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และ 
บูรณาการการเรียนรู้ได ้(S)                                                                                     

0.672 0.993 

2.4 จดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) 

0.735 0.993 

2.5จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – 
based Learning : PBL) 

0.780 0.993 

2.6 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค วธีิการการเรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 5 ขั้น 
:QSCCS 

0.909 0.993 

2.7 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning : PBL) 

0.149 0.993 

2.8 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายและทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุไว ้ 0.650 0.993 
2.9จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพือ่น 0.659 0.993 
2.10จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 0.650 0.993 
2.11 มีความสามารถน าหลกัการแนวคิด วธีิการสอนแบบ 
การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

0.588 0.993 

2.12 จดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดซ่ึงประกอบดว้ย 
-ทกัษะการคิดวเิคราะห์(Analytical Thinking)  -ทกัษะการคิดสงัเคราะห์ (Synthesis 
Thinking)  -ทกัษะการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ(Critical Thinking Skills)   
- ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving Skills)  - ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)   
 -ทกัษะการคิดสร้างสรรค(์Creative Thinking) 

0.605 0.993 

2.13 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 0.762 0.993 
2.14 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน 0.266 0.993 
2.15 จดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 0.370 0.993 
2.16 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงัค าถาม(Power Questions) 0.194 0.993 
2.17 จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future) 0.159 0.993 
2.18 น าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ STEM Education มาบูรณาการในการเรียนรู้    0.493 0.993 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของความคิดเห็นของครู (ต่อ) 
                                        

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

2.19 เลือกใชเ้ทคนิค วิธีการและกลยทุธ์ในการส่งเสริมทกัษะการสะทอ้นคิด(Reflective 
Thinking) ตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียน 

0.185 0.993 

2.20ใชเ้ทคนิควธีิการสะทอ้นคิด การเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการท างาน 
After Action Review (AAR) 

0..382 0.993 

สมรรถนะที ่ 3 การประเมนิผู้เรียน (Students' evaluation) 
สมรรถนะย่อย   การวดัและประเมนิผลในช้ันเรียน (Classroom Based Assessment ) 

1. สร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบัขั้นพฤติกรรมของแต่ละ ประเภทของมาตรฐาน
ตวัช้ีวดัการเรียนรู้รายวชิาและสอดคลอ้งกบั การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

0.650 0.993 

2 วดัผลและประเมินผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning  )  0.698 0.993 
3 วดัผลและประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment  as  Learning) 0.687 0.993 
4 วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้(Assessment of Learning )ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั 0.698 0.993 
5 ประเมินผูเ้รียนโดยใชก้ารประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)และ 
การประเมินของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

0.535 0.993 

6 ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหจ้ดัท าแฟ้มสะสมงานและใชแ้ฟ้มสะสมงานในการประเมินผูเ้รียน 0.587 0.993 
7 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์งาน วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบและด าเนินงาน
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้กขั้นตอนและบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
ก าหนดอยา่งมีคุณภาพ 

0.650 0.993 

8 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง และประเมินระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 0.650 0.993 
9 ส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพฒันางานอยา่ง
สม ่าเสมอเพ่ือใหผ้ลงานเกิดความสมบูรณ์ 

0.572 0.993 

                   สมรรถนะที ่4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
               (Using information and technology by developing  innovation to enhance learning) 

สมรรถนะย่อยที1่ ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร(Computing and ICT 
Literacy) 
1.1  สามารถเขา้ถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยใีหม่  ๆ ประเมินและใชป้ระโยชน์จาก 
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 

0.665 0.993 

1.2 สืบคน้ความรู้และสารสนเทศ  (Searching for Information) และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ 

0.572 0.993 

1.3 ใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 0.588 0.993 
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ตารางท่ี 28  แสดงผลผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของความคิดเห็นของครู (ต่อ) 
                                        

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

  Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha if 
Item 
Deleted 

1.4 ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอนและการวดัการประเมินผลท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้  ความสามารถ  ความสนใจและรูปแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

0.700 0.993 

1.5 รู้เท่าทนัส่ือรวมและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 0.617 0.993 
1.6 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการประเมินแสวงหา สงัเคราะห์และใชข้อ้มูล
ข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผลโดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 

0.700 0.993 

1.7 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการก าหนดค าถามปัญหาและหวัขอ้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการสารสนเทศ       (S)                       

0.650 0.993 

1.8 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยีและทกัษะการจดัการสารสนเทศเพื่อ
พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหาและการ
ท างานเป็นทีม                               (S)                                    

0.605 0.993 

1.9  พฒันาผูเ้รียนให้สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้ 
สามารถติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้มูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line, Facebook, 
Google Apps และGoogle for Education เป็นตน้                                                    (S) 

0.802 0.993 

1.10  สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital tool) เช่น
การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้                (S)                                               

0.378 0.993 

1.11 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการวเิคราะห์และประเมินขอ้มูลดิจิทลั 

0.445 0.993 

สมรรถนะย่อยที ่2 ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ(Innovation and Entrepreneurship skills) 
2.1ออกแบบและใชเ้ทคโนโลยสีร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการ
สร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆใหก้บัตนเองและสงัคม(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆหรือ
กระบวนการใหม่ๆดว้ยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind ) 

0.118 0.993 

2.2พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้เทคโนโลย ีและรู้สารสนเทศ ในระดบัพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
เขา้ถึงและสามารถใช ้ICTเพ่ือการคน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

0.656 0.993 

2.3 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ(digital tool)เช่นการเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซต์
เป็นตน้ 

0.178 0.993 
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2.4 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดริเร่ิม เช่ือมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์
เก่าเขา้กบัประสบการณ์ใหม่ไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้ าของเดิมและสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาผลงานดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

0.535 0.993 

2.5พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถส่ือสารน าเสนอ เผยแพร่ผลงานไดท้ั้งในระดบัโรงเรียน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

0.535 0.993 

สมรรถนะย่อยที ่3 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ (  Developing media, learning 
Innovation and using source learning) 
3.1 จดัท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0.178 0.993 
3.2 มีเลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยั
ของผูเ้รียน 

0.612 0.993 

3.5 ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้และสามารถติดต่อส่ือสารและ
ส่งต่อขอ้มูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line ,Facebook, Google Apps และGoogle 
for Educationเป็นตน้ 

0.850 0.993 

สมรรถนะที ่5 การท างานเป็นทมี(Teamwork) 
สมรรถนะย่อย    ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนร่วมกนักบัเพือ่นและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทมี 

(Enhancing Cooperative Learning and  teamwork skills) 
1.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวางแผนการท างาน ก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์และ
จดัล าดบัความส าคญัของงานกบัหมู่คณะไดค้รบทุกขั้นตอนและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นในการด าเนินงานร่วมกบัหมู่คณะอยา่งเป็นระบบ 

0.661 0.993 

2. วนิิจฉยัท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและพฒันาการของผูเ้รียน น ามาจดักลุ่มผูเ้รียนเพื่อให้
ผูเ้รียนเรียนและท างานร่วมกนั 

0.064 0.993 

3. จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ส่ือสาร
โตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือเพ่ือพฒันาทกัษะในการใช้เหตุผลทักษะการคิด
วิเคราะห์/คิดอย่างมีวิจารณญาณทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนั
กบัเพ่ือน 

0.608 0.993 

4. น าความรู้ความเขา้ในหลกัการของการเรียนแบบเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน(Co-Learning)มา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0.763 0.993 

5.พฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะในการเสริมแรง ให้ก าลังใจและส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือน
ร่วมงานในการปฏิบติังาน 

0.548 0.993 
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6. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนหรือสร้างบรรยากาศในการ
ท างานและปรับตัวหากันเ พ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

0.535 0.993 

7. พฒันาผูเ้รียนให้ท างานเป็นทีมโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม
กบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เคารพต่อขอ้ตกลงและคารพในสิทธิของผูอ่ื้นและ
สร้างพลงัร่วมของกลุ่มในการปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของกลุ่ม 

0.762 0.993 

8.พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัตาม 

0.548 0.993 

9.ใชก้ลยทุธ์ วธีิการและหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะทางสงัคมและความฉลาดทาง
อารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่-การรู้จกัรักตนเองและสงัคม(Learning to love )  
-การตระหนกัรู้สงัคม ( Social-awareness) -ความสามารถทางการเขา้สงัคม (Social 
Competence) - การสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล (Relationship skills) 
-การจดัการตนเอง (Self-management)  -การมีจิตสาธารณะ(Public mind) 

0.394 0.993 

10.พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความมัน่คงทางอารมณ์กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบั
เพศและวยั  

0.535 0.993 

11.พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถติดตอ่ส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือและมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ 

0.548 0.993 

12. พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 0.488 0.993 
สมรรถนะที ่6 สังคมและวฒันธรรม    (society & Culture) 

สมรรถนะย่อยที ่1 ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม (Global and    
                              Environmental  
1.1 มีความรู้เก่ียวกบัความตระหนกัต่อโลก (global awareness) ความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม(Environmental Awareness) และน าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้
ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลกศึกษา 

0.823 0.993 

1.2น าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก (state of 
planet awareness) การพฒันาแนวโนม้และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการ
ในการเรียนการสอน 

0.930 0.992 
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1.3บูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหวัขอ้เก่ียวกบัโลกความตระหนกัต่อโลก (global 
awareness) ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม(Environmental Awareness)และ
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในประเทศ และในโลกเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน 

0.915 0.992 

1.4 ใชก้ลยทุธ์และวธีิการท่ีหลากหลายมาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมและฝึกปฏิบติั
เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ร้างสรรค ์พฒันา สร้างความตระหนกัท่ีมีต่อโลก ต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ปลูกจิตส านึกใหก้บัผูเ้รียนในการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบ
นิเวศ 

0.741 0.993 

1.5 ส่งเสริมผูเ้รียนให้เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและ
ปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวัหรือตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

0.873 0.993 

1.6 จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบในการใชแ้ละรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรม
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

0.924 0.992 

1.7 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัผูเ้รียนในเร่ืองของความตระหนัก ต่อโลกและ
ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม 

0.844 0.993 

สมรรถนะย่อยที ่2  ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cross-cultural understanding) 
2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลายในกระบวนการทางสงัคมศาสนา
วฒันธรรม  แบบแผนทางสงัคมของชุมชน วถีิชุมชน  ประเพณีพิธีกรรมของผูเ้รียน 

0.903 0.992 

2.2  ประเมินการสะทอ้นความรู้ความคิด วธีิปฏิบติัและสุนทรียะบนความคิดความเช่ือ
ค่านิยมและการปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของผูเ้รียนและยอมรับความหลากหลายและ
ความแตกต่างในสงัคม 

0.922 0.993 

2.3  น าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรมไปจดัการ
เรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือหา 

0.929 0.992 

2.4 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจตระหนกัในความหลากหลายทางสงัคม 
ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 

0.853 0.993 
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สมรรถนะย่อยที ่3  ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 

3.1 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ความส าคญั องคป์ระกอบของทกัษะชีวติ(Life Skills)
และแนวทางการเสริมสร้างทกัษะชีวติท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคญัไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 

0.749 0.993 

3.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของการมีทกัษะชีวติ(Life Skills)ใหก้บัผูเ้รียน 0.864 0.993 
3 .3น าหลกัการและแนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวติไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนและ
ฝึกปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

0.908 0.992 

3.4 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถบอกจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองและเลือกท ากิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเองได ้

0.825 0.993 

3.5 จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ 

0.841 0.993 

3.7 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของทกัษะพลเมืองและใชว้ิธีการท่ีหลากหลายฝึกฝนให้
ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง 

0.886 0.993 

3.8 น าหลกัการและแนวคิดของการมีทกัษะพลเมืองไปบูรณาการจดัการเรียนการสอน
และจดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมใหก้บัผูเ้รียน 

0.854 0.993 

3.9 จดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เขา้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สงัคม และสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหก้บัผูอ่ื้นหรือสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

0.929 0.992 

3.10 น าความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานความรู้ของทักษะอาชีพกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดโดยใชน้วตักรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและประยุกต์ใชภู้มิปัญญา
เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัจริง 

0.886 0.993 

3.11 จดักิจกรรมสร้างเสริมทกัษะพ้ืนฐานในอาชีพจนท าให้ผูเ้รียนสามารถผลิตผลงาน/
ช้ินงานและสามารถปรับปรุงพฒันาตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพในอนาคต 

0.917 0.993 

3.12 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนหรือวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

0.917 0.993 

3.13ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัและใหค้วามคิดรวบยอดของทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือเสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

0.780 0.993 

ค่าความเช่ือมัน่ 0.993 
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                 จากตาราง  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะและตวั
บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
0 0.993  ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้
                   3.  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
ตารางท่ี  29     แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม 
                                             ข้อมูลสภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

  
165 
235 

 
41.37 
58.63 

2. อาย ุ
    2.1      21 – 25 ปี 

    2.2      26 – 30 ปี 
    2.3      31 – 35 ปี 
    2.4      36– 40 ปี 
    2.5      41 –45 ปี 

    2.6      46 – 50 ปี 
    2.7  มากกวา่ 50 ปี 

 
38 
45 
81 
55 
72 
61 
48 

 
9.38 
11.25 
20.27 
13.79 
17.88 
15.26 
12.17 

3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 
    3.1 ปริญญาตรี 
    3.2 ปริญญาโท 
    3.3 ปริญญาเอก 

 
          290 
          110 
          - 

 
72.57 
27.43 

- 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
   4.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   4.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   4.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
   4.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  4.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
85 
73 
48 
70 
21 
34 
37 
32 

 
21.34 
18.17 
11.98 
17.42 
5.23 
8.57 
9.33 
7.96 
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ตารางท่ี 29  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม (ต่อ)       
                                             ข้อมูลสภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
 5. ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน 
5.1   1-5 ปี 
  5.2  6 – 10 ปี 
 5.3   11 – 15 ปี 
  5.4   16 – 20 ปี 
  5.5    21-25 ปี 
  5.6.   26 ปีข้ึนไป 

 
47 
53 
81 
54 
57 

108 

 
11.67 
13.21 
20.34 
13.56 
14.35 
26.87 

 
                   จากตาราง    พบวา่ ครูผูส้อนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 235  คน คิดเป็นร้อยละ 58.63  
เป็นเพศชายจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ  41.37 เม่ือจ าแนกตามอายุ พบวา่ ช่วงอายุ ระหวา่ง  31-35
ปี   มีจ  านวนมากท่ีสุดจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ20.27 รองลงมาคือช่วงอายุระหวา่ง 41 – 45 ปี
จ านวน 72   คน คิดเป็นร้อยละ17.88   ช่วงอายุระหวา่ง 46– 50 ปีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ15.26 
ช่วงอายุระหวา่ง  36-40 ปี จ  านวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79  อายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 48  
คน คิดเป็นร้อยละ  12.17  ช่วงอายุ ระหวา่ง 26 – 30 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ11.25 และช่วง
อายรุะหวา่ง 21 – 25 ปี   จ  านวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ9.38 ตามล าดบั   
                     เม่ือพิจารณาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา่ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี   
จ  านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.57 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ  27.43 เม่ือ 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ครูท่ีปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
จ านวน  85 คน คิดเป็นร้อยละ21.34 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
18.17กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.98 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จ านวน  70  คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมจ านวน  34   คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจ านวน 37 
คนคิดเป็นร้อยละ9.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ  านวน  32  คนคิดเป็นร้อย
ละ7.96   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ5.23      ส าหรับประสบการณ์
ในการปฏิบติัการสอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน  26 ปีข้ึนไปจ านวน  108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.87  รองลงมา คือ ช่วง 11-15 ปีจ านวน 81  คิดเป็นร้อยละ 20.34  ช่วง 21-25 ปี 
จ  านวน 57  คน คิดเป็นร้อยละ 14.35  ช่วง 16-20 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  13.56  ช่วง 6-10 ปี 
จ  านวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 ช่วง1-5 ปี จ  านวน 47  คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 30    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ที ่ สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน X  S.D  แปลผล อนัดบัที ่

 สมรรถนะหลกัCore Competency)  
1 การพฒันาวชิาชีพ (Career Development) 4.11 0.74 มาก 4 
2 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม(Teacher’s ethics and values) 4.44 0.64 มาก 2 
3 การส่ือสาร   (Communication)    4.13 0.71 มาก 3 
4 การบริหารจดัการชั้นเรียน(Classroom Management) 4.51 0.69 มากท่ีสุด 1 
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (Research for Learning 

Development) 
4.06 0.75 

มาก 
5 

 ค่าเฉล่ีย 4.25 0.71      มาก 
                            สมรรถนะประจ าสายงาน(Functional Competency)  

1 การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design) 4.26 0.71 มาก 2 
2 การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Management) 4.14 0.70 มาก 6 
3 การประเมินผูเ้รียน (Students' evaluation) 4.37 0.63 มาก 1 
4 การใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรม

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ (Using information and technology by 
developing  innovation to enhance learning) 

 
4.19 

 
0.69 มาก 

4 

5 การท างานเป็นทีม(Teamwork) 4.18 0.68 มาก 5 
6 สงัคมและ วฒันธรรม     (society &  Culture) 4.23 0.71 มาก 3 
 ค่าเฉลีย่ 4.23 0.69 มาก 

                 ค่าเฉลีย่รวม 4.24 0.70 มาก 
                        

                  จากตาราง พบว่า  ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  (  ̅ = 4.24,S.D.=0.70 ) และเม่ือพิจารณาตามประเภทของสมรรถนะ พบวา่ ครูมีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะหลกั( Core Competency) อยูใ่นระดบัมาก (  ̅ =4.25 ,S.D.=0.71)สมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน  (Classroom Management)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ = 
4.51,S.D.=0.69 ) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม(Teacher’s 
ethics and values) (  ̅ = 4.44  ,S.D.=0.68) การส่ือสาร    (Communication) (  ̅ = 4.13  ,S.D.=0.71 ) 
การพฒันาวิชาชีพ (Career Development)(  ̅ =4.11  ,S.D.=0.64 ) และการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
(Research for Learning Development) (  ̅ = 4.06   ,S.D.=0.75 ) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั   
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                 ส าหรับสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) พบว่า อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.23 ,S.D.=0.69 ) ส าหรับสมรรถนะทั้ง 6 สมรรถนะอยูใ่น
ระดบัมากทุกสมรรถนะโดยมีสมรรถนะการประเมินผูเ้รียน (Students' evaluation) มีค่าเฉล่ียสูงสุด       
(  ̅ =4.37,S.D.=0.63)  รองลงมาคือ การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum  Design)  (  ̅=4.26,SD 
=0.71)  สังคมและวฒันธรรม (society & Culture) (  ̅ =4.22,S.D.=0.74)  การใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 
เทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Using information and technology by 
developing  innovation to enhance learning) (  ̅= 4.26 ,S.D.=0.71)  การท างานเป็นทีม(Teamwork) 
 (  ̅= 4.18,S.D=0.68) และสมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Management) (  ̅=4.41 
,S.D=0.72) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  31   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ  
                     สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ท่ี สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ X  S.D แปลผล 
comn1 การบริการทางวชิาชีพและชุมชน (Professional and Community 

Service) 
4.04 0.74 มาก 

comn2 ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ 
(Management Skills/Academic Motivation) 

4.17 0.74 มาก 

Proet จริยธรรมวชิาชีพ 4.44 0.64 มาก 
Commu ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) 4.13 0.71 มาก 
Clasb การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้(Learning climate Enhancement) 4.41 0.67 มาก 
Fact การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitation) 4.61 0.71 มาก 
Educa การวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา (Classroom Action  

Research/Educational Research) 
4.06 0.75 มาก 

Curri การพฒันาหลกัสูตร (curriculum Development) 4.28 0.71 มาก 
Design การออกแบบการเรียนรู้ (Design  for Learning ) 4.26 0.71 มาก 
Learn การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Learning  Styles) 4.25 0.67 มาก 
Effect การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ   ( Effective and technic to enhance self-directed 
learning ) 

4.25 0.69 มาก 

Learnpro กลยทุธ์การจดักระบวนการเรียนการสอน ( Stradigies Learning and 
teaching Process) 

4.02 0.75 มาก 

Clasbas การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน (Classroom Based Assessment ) 4.37 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 31   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อ  
                     สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ)    

ท่ี สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ X  S.D แปล ผล 
Comput ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(Computing and ICT Literacy) 
4.30 0.67 มาก 

Innovat1 ทักษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (Innovation and 
Entrepreneurship skills) 

4.16 0.71 มาก 

Innovat2 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้  
(  Developing media, learning Innovation and using source 
learning) 

4.11 0.70 มาก 

Enjan ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนร่วมกนักบัเพ่ือนและทกัษะกระบวนการท างาน
เป็นทีม(Enhancing Cooperative Learning and  teamwork skills)                           

4.18 0.68 มาก 

Global ความรู้ถึงความ ตระหนกัต่อโลก และความตระหนกัรู้ถึง 
สภาพแวดลอ้ม  (Global and Environmental Awareness) 

4.27 0.75 มาก 

Cross ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cross-cultural 
understanding) 

4.16 0.74 มาก 

Century ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills 4.27 0.71 มาก 
              ค่าเฉลีย่ 4.24 0.71 มาก 

 

                   จากตาราง พบว่า  ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 
 4.24, S.D.=0.71)  สมรรถนะย่อยทั้ง 20 สมรรถนะอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเห็นต ่าสุดถึงสูงสุดคือ4.02 ถึง4.27 และครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.66 ถึง 0.75 สมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัคือ การอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitation) (  ̅ = 4.61,  S.D.=0.71) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
จริยธรรมวิชาชีพ(  ̅ = 4.44, S.D.=0.68) และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (Learning climate 
Enhancement) อยูใ่นระดบัมาก (  ̅ = 4.41, S.D.=0.67)  ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
การจดักระบวนการเรียนการสอน (  ̅ = 4.02, S.D.=0.75)  อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี  32  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของครูผูส้อนตาม 
                    ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการบริการทางวชิาชีพและชุมชน 
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีสมรรถนะ K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

1. การ
พฒันา
วชิาชีพ  

1.การบริการ
ทางวิชาชีพ
และชุมชน 

comm 1.1 เป็นผูน้ าทางวชิาการและสามารถ
ใหค้ าปรึกษา แนะน า(Coaching and 
Mentoring) ทางวชิาชีพได ้(A) 

 
A1.1 
(A) 

3.92 0.71 มาก 

1.2สนบัสนุนทางวชิาชีพแก่ชุมชนทั้งใน
ดา้นการใหก้ารศึกษา การมีส่วนร่วมการ
แบ่งปันส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูร
ณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน (S) 

 
A.1.2 
(S) 

4.05 0.73 มาก 

1.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนกับเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพในกระบวน การเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community 
:PLC  (A)  

 
A.13 
(A) 

 
4.03 

 

 
0.74 

 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.04 0.74 มาก  

 
                 จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการบริการทางวิชาชีพ และชุมชน
มีตวับ่งช้ี 3 ตวับ่งช้ีและทั้ง 3 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึง
สูงสุดคือ3.92 -4.05 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่
ระหวา่ง 0.71-0.74  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นสนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้น
การให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวม
ทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน(  ̅ = 4.05, S.D.=0.73)   รองลงมาคือและดา้นแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในกระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC ) ( ̅ =4.03,S.D= 0.74) และ
ดา้นเป็นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้ค  าปรึกษา แนะน า(Coaching and Mentoring) ทางวิชาชีพได้
( ̅ =3.92,S.D= 0.71) 
                     จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการบริการทางวชิาชีพและ
ชุมชนท าใหไ้ดโ้มเดลการดา้นบริการทางวชิาชีพและชุมชนดงัน้ี 
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                               ภาพประกอบท่ี 4 โมเดลการบริการทางวชิาชีพและชุมชน 
 
ตารางท่ี  33    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันา 
                      ดา้นวชิาการ 
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีสมรรถนะ K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

1. การ
พฒันา
วชิาชีพ  

2.ทกัษะการ
บริหาร
จดัการ/การ
สร้างแรงจูงใจ
พฒันาดา้น
วชิาการ  

comm 2.1 คน้ควา้หาความรู้ ติดตาม
องค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการ
และวชิาชีพและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตน เองด้วยวิ ธีก าร ท่ี
หลากหลาย(S) 

 
A2.1 
(S) 

 
4.13 

 
0.71 

 
มาก 

2.2 สร้างแรงจูงใจพฒันาด้าน
วิชาการในการพัฒนาตนเอง
และเพื่อนครู(A) 

 
A.2.2 
(A) 

4.20 0.76 มาก 

ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวชิาการ 4.17 0.74 มาก 

                           
                          จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการบริหารจดัการ/
การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการมีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ีและทั้ง 2 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากโดยตวับ่งช้ีการสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการในการพฒันาตนเองและเพื่อนครูมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด( X =4.20,S.D=0.76) และตวับ่งช้ีด้านคน้ควา้หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทาง
วิชาการและวิชาชีพและแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(X

=4.13,S.D=0.71)  
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                จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการบริหารจดัการ/การ
สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจ
พฒันาดา้นวชิาการดงัน้ี 
 
 
 
 
 
         ภาพประกอบท่ี  5  โมเดลทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ 
 
ตารางท่ี  34  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                  สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นจริยธรรมวชิาชีพ   
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

2.จริยธรรม 
จรรยาบรร
ณและ
ค่านิยม 

จริยธรรม
วชิาชีพ   

PROET 1.มุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาตอ่
ผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสตัย ์เขม้แขง็ใน
จรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม 

 
B1.1 
(A) 

4.38 0.65 มาก 

2. ปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและค่านิยม มีจิตส านึก
และวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีกบัเพ่ือนครู  

B1.2 
(A) 

4.34 0.74 มาก 

 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีใหก้บัผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ี
ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

B1.3 
(A) 

4.68 0.47 
มาก
ท่ีสุด 

 4.มีระเบียบวนิยั มีความขยนั หมัน่
เพียร มีความรับผิดชอบและ
ประหยดัอดออม 

B1.4 
(A) 

4.36 0.73 มาก 

5.ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตาม
สิทธิและหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ี
ดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดอง 
ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย 

B1.5 
(A) 

4.33 0.66 มาก 
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ตารางท่ี  34    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                       สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นจริยธรรมวชิาชีพ  (ต่อ)    
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีสมรรถนะ K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

 

 

 

 6. มีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่และผู ้
บงัคบั บญัชา 

B1.6 
(A) 

4.27 0.76 มาก 

7. ศรัทธา ยึดมัน่ปฏิบัติตนตามหลกั
ศาสนาท่ีตนเองนับถือและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

B1.7 
(A) 

4.46 0.62 มาก 

8.มีความเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

B1.8 
(A) 

4.70 0.49 
มากท่ี 
สุด 

9..มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับองค์กร
วชิาชีพ 

B1.9 
(A) 

4.40 0.64 มาก 

จริยธรรมวชิาชีพ 4.44 0.64 มาก 

 
                 จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นจริยธรรมวิชาชีพมีตวับ่งช้ี 9 ตวั
บ่งช้ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.27 ถึง 4.70 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง กนัโดย
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 0.76   โดยตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นมี
ความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์( X =4.70,S.D=0.49)อยู่ในระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือ
ปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีใหก้บัผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
( X =4.68,S.D=0.71) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และตวับ่งช้ีท่ีเหลือทั้ง 7 ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทุกตวับ่งช้ี ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่และผูบ้งัคบับญัชา(
X =4.27,S.D=0.76)  
                                         จากผลการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นจริยธรรมวชิาชีพท าให้
ไดโ้มเดล จริยธรรมวชิาชีพ  ดงัน้ี 
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                               ภาพประกอบท่ี  6 โมเดลจริยธรรมวชิาชีพ  
  
ตารางท่ี  35  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                   สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการส่ือสาร  
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี  K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล  

  3.การ
ส่ือสาร  

ทกัษะการ
ส่ือสาร 

commu 1. ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารฟัง 
พดู  อ่าน และเขียนได ้ 

C1.1 
(S) 

4.30 0.72  มาก  

2 . ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ
ภาษาต่างประเทศ อ่ืน ใๆนการส่ือสาร 
ฟัง พดู อ่าน และเขียนได ้

C1.2 
(S) 

4.28 0.60  มาก  

3.เลือกใชเ้คร่ืองมือในการ
ส่ือสารได ้ อยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นและ
สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นได ้ เป็น
อยา่งดี 

C1.3 
(S)  

4.09 0.72  มาก  

 4.สามารถส่ือสาร เขียนและพูด
น าเสนอผล  การศึกษาคน้ควา้โดยใช ้
ส่ือท่ี เหมาะสมได้ และใช้แหล่ง 
อา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ทั้ง ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ 

C1.4 
(S) 

4.06 0.75 มาก 

5.มีทกัษะในการต่อรองเพ่ือขจัดและ 
ลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  ตลอดจน
สามารถเลือกใช้วิธีการ ส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

C1.5 
(S) 

3.92 0.78 มาก 

ทกัษะการส่ือสาร 4.13 0.71 มาก 
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                 จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการส่ือสารมี ตวับ่งช้ี 5 ตวั
บ่งช้ีและทั้ง 5 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุด คือ 3.92 - 
4.30 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง  0.60-
0.78  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การใชภ้าษาไทยในการส่ือสารฟัง พดู  อ่าน และเขียนได ้
(  ̅ =4.30, S.D.=0.72)  รองลงมาคือใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ อ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พูด 
อ่าน และเขียนได ้(  ̅ =4.28, S.D.=0.60 ) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือมีทกัษะในการต่อรอง
เพื่อขจดั และลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ       
(  ̅ =3.92, S.D.=0.77 ) 
                  จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะการส่ือสารท าใหไ้ด้
โมเดลดา้นทกัษะการส่ือสาร ดงัน้ี 
 
 
 

 

                            ภาพประกอบท่ี 7โมเดลทกัษะการส่ือสาร 
ตารางท่ี 36    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                      สมรรถนะการจดัการเรียนการสอนดา้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

4.การ
บริหาร 
จดัการชั้น
เรียน 

1.การสร้าง
บรรยากาศ
ในการ
เรียนรู้ 

CLASB 1.1สร้างบรรยากาศแห่ง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

D1.1 
(S) 

4.56 0.56 
มากท่ี 
สุด 

 1.2 จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียน     

D1.2 
(S) 

4.32 0.69 มาก 

1.3 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

D1.3 
(S) 

4.34 0.79 มาก 

1.4 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้
ปฏิบัติตามข้อตกลง แนวปฏิบัติ
ของชั้นเรียนและโรงเรียน 

D1.4 
(A) 

4.44 0.63 มาก 

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.41 0.67 มาก 
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              จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการสร้างบรรยากาศมีตวับ่งช้ี 4 ตวั
บ่งช้ีโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.32-4.56  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั
โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง0.56-0.79   ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นสร้าง
บรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครูกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน (  ̅  =4.56,S.D= 0.56)  

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้ปฏิบติัตามขอ้ตกลง แนวปฏิบติัของ
ชั้นเรียนและโรงเรียน (  ̅ =4.44,S.D= 0.63) อยูใ่นระดบัมากส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการ

จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียน (  ̅ =4.32,S.D= 0.69)อยูใ่น

ระดบัมาก 
                         จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 

 

 

                               ภาพประกอบท่ี 8 โมเดลดา้นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 37   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีสมรรถนะ K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

4.การ
บริหาร 
จดัการ 
ชั้นเรียน 

2.การ
อ านวย
ความ
สะดวกใน 
การเรียนรู้  
 

FACT 2.1 วางแผนสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

D2.1 
(S) 

4.39 0.71 มาก 

2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน D2.2 
(S) 

4.69 0.60 มาก
ท่ีสุด 

2.3จดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์แล
จดัหาแหล่งทรัพยากรท่ีสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

D2.3 
(S) 

4.16 0.76 มาก 

2.4 ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า
(Coaching and Mentoring) กบั
ผูเ้รียน 

D2.4 
(S) 

4.21 0.77 มาก 

การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 4.61 0.71 มาก 
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                  จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ านวยความ สะดวกในการ
เรียนรู้มีตวับ่งช้ีจ  านวน 4 ตวับ่งช้ีโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.16-4.69  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง0.56-0.77 ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน (  ̅ =4.69,S.D= 0.60)อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

วางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน (  ̅ =4.39,S.D=0.71)  ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ

จดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์และจดัหาแหล่งทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา (  ̅ =4.16,S.D=0.76) 

                      จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 
 

                        
 
                        ภาพประกอบท่ี  9  โมเดลการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 38   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา  
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี 
K-S-

A 
 ̅ S.D 

แปล
ผล 

5.การวจิยั
เพื่อพฒันา
การศึกษา) 

การวจิยัใน
ชั้นเรียน/
การวจิยั
ทาง
การศึกษา  
 

EDUCA 1.1ใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

E1.1 
(S) 

4.07 0.76 มาก 

1.2 ออกแบบวิจยั เลือกใชร้ะเบียบวิธี
วจิยัและสามารถสร้างนวตักรรม หรือ
เ ลือกวิ ธี ก ารได้อย่ า งสอดคล้อ ง
เหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวจิยั 

E1.2 
(S) 

4.04 0.76 มาก 

1.3น า ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวจิยั
ในชั้นเรียนหรือการวจิยัทางการศึกษา 

E1.3 
(S) 

4.18 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา  (ต่อ) 
สมรรถนะ
หลกั 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ี K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

 

 

 

1.4 แสวงหาข้อมูลทางการวิจัย
เก่ียวกบัการพฒันาและแนวโน้มใน
ปัจจุบันเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

E1.4 
(S) 

3.94 0.72 มาก 

การวจิยัในช้ันเรียน/การวจิยัทางการศึกษา  4.06 0.75 มาก 

 
                   จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทาง
การศึกษามีตวับ่งช้ีจ  านวน 4 ตวับ่งช้ีและทั้ง 4 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 3.94 -ถึง4.18 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่า 
เบ่ียง เบนมาตรฐานอยู ่ระหวา่ง 0.72-0.78 โดยตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือน าความรู้  ความ
เขา้ใจในกระบวนการวจิยัไปปฏิบติัในการวจิยัในชั้นเรียนหรือการวิจยัทางการศึกษา 
(  ̅ =4.18,S.D=0.76) รองลงมาคือใช้กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียน(  ̅ =4.07,S.D=0.76) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ แสวงหาข้อมูลทางการวิจัย

เก่ียวกับการพฒันาและแนวโน้มในปัจจุบันเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน(  ̅ =3.94,S.D= 0.72)   

                                        จากผลการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวจิยัในชั้นเรียน/การ
วจิยัทางการศึกษา ท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นการวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพประกอบท่ี  10  โมเดลการวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา 
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ตารางท่ี 39   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  
สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 1. การ
ออกแบบ
หลกัสูตร  

1. การ
พฒันา
หลกัสูตร 

CURRI 1.1 วิเคราะห์หลกัสูตรระดับชาติ 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับ
สถานศึกษาและระดบัชั้นเรียน 

F1.1 
(S) 

4.50 0.66 
มาก
ท่ีสุด 

1.2 จัดท าค าอธิบายรายวิชาและ
โครงสร้างรายวชิา 

F1.2 
(S) 

4.66 0.53 
มาก
ท่ีสุด 

1.3  ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรระดบัชาติ 
หลกัสูตรสถานศึกษา   หลกัสูตรอาเซียน
และหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน 
สากล 

F1.3 
(S) 

4.19 0.74 มาก 

1.4 สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้บูรณาการกบัสาระ
ทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอาเซียน และ
เทียบเคียงกบัหลกัสูตร
มาตรฐานสากล 

F1.4 
(S) 

4.44 0.74 มาก 

1.5ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลกัสูตร 

F1.5 
(S) 

3.97 0.78 มาก 

1.6 ศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อน ามา
เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร 

F1.6 
(A) 

3.93 0.79 มาก 

การพฒันาหลกัสูตร 4.28 0.71 มาก 

  
                   จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการพฒันาหลกัสูตร มีตวับ่งช้ี
จ  านวน 6 ตวับ่งช้ีโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 3.93-4.66 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่ ระหวา่ง 0.60-0.79  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือจัดท าค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา  (  ̅  =4.66,S.D= 0.78) อยู่ในระดับมากท่ีสุด
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รองลงมาคือ วิเคราะห์หลกัสูตรระดบัชาติ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดบัสถานศึกษาและระดบัชั้น
เรียน(  ̅  =4.50,S.D= 0.66)อยูใ่นระดบัมากส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือศึกษาบริบทของชุมชน

เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตร(  ̅ =3.93,S.D= 0.79)อยูใ่นระดบัมาก 

                      จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้เร่ืองหลกัสูตรท าให้
ไดโ้มเดลดา้นความรู้เร่ืองหลกัสูตร ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
                       ภาพประกอบท่ี  11 โมเดลการพฒันาหลกัสูตร 

 

ตารางท่ี 40   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการออกแบบการเรียนรู้  
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ี 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

การ
ออกแบบ
หลกัสูตร  

2.การ
ออกแบบ
การเรียนรู้  

DESIGN 2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะ
ส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อน ามาออกแบบการเรียนรู้ 

F2.1 
(K) 

4.64 0.70 
มากท่ี 
สุด 

2.2วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและน า
ขอ้มูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะ
ส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
และสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยั ธรรมชาติ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน(S) 

F2.2 
(S) 

4.26 0.68 มาก 

2.3  ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้ ความเขา้ใจหลกัจิตวทิยา
การพฒันาการและทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

F2.3(
S) 

4.14 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 40 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ (ต่อ)           
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

2.4 สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค์ โดยใช้เคร่ืองมือต่าง  ๆ
(digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia 
การเขียนเน้ือหาลงบนเว็บไซต์เป็นตน้
โดยรับผิดชอบต่อสงัคม 

F2.4 
(S) 

4.08 0.74 มาก 

2.5 ออกแบบการเรียนรู้  โดยมีการ
ก าหนดเป้ าหมายคุณภาพผู ้ เรี ยน 
ครอบคลุมทั้ งด้ านความรู้  ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

F2.5 
(S) 

4.39 0.72 มาก 

2.6  น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้
ในการจดัการเรียนรู้ และปรับใชต้าม
สถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผล
กบัผูเ้รียนตามเป้าหมาย 

F2.6 
(S) 

4.33 0.65 มาก 

2.7 ประเมินผลการออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อน า ไปใชป้รับปรุง/
พฒันาการจดั การเรียนการสอน 

F2.7 
(S) 

3.99 0.79 มาก 

การออกแบบการเรียนรู้ 4.26 0.71 มาก 

                    จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการออกแบบการเรียนรู้มีตวั
บ่งช้ีจ  านวน 7 ตวับ่งช้ีและทั้ง 7 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึง
สูงสุดคือ  3.99 -4.64 กลุ่มตวัส่วนอยา่งใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.65 -0.79  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  ออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์(  ̅  =4.64,S.D= 0.70) รองลงมาคือน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

และปรับใช้ตามสถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามเป้าหมาย(  ̅  =4.39,S.D= 0.72) 

ส าหรับตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง /
พฒันาการจดัการเรียนการสอน(  ̅ =3.99,S.D= 0.79) 
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                      จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ ท า
ใหไ้ดโ้มเดลการออกแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 

 

 

                             ภาพประกอบท่ี  12 โมเดลการออกแบบการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 41   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ี 

  
K-S-

A  
 ̅ S.D 

แปล
ผล 

   การ
ออกแบบ
หลกัสูตร 

3.การรู้
รูปแบบ
การเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

LEARN 3.1 วิเคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียนรู้  
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตวัผูเ้รียน 

F3.1 
(S)  

4.12  0.71  มาก 

3.2มีองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

F3.2 
(K)  

4.11  0.73  มาก 

3.3 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ก าหนดเป้าหมาย   
วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการ 
เรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของ 
ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง  

F3.3 
(S)  

4.24  0.63  มาก  

3.4 ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย 
ตอบสนองการเรียนรู้ และความตอ้งการตาม 
รูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน  

F3.4 
(S)  

4.27  0.70  มาก  

3.5 ใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการ 
เสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี21ใหก้บัผูเ้รียน 

F3.5 
(S) 

4.55  0.59  
มาก 
ท่ีสุ
ด 

การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.25 0.67 มาก 

                           
                    จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการรู้รูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนมีตวับ่งช้ีจ  านวน 5 ตวับ่งช้ีและทั้ง 5 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากโดยมี
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ค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.11-4.55  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัโดยมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่ระหว่าง 0.59-0.73 โดยตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือใชก้ลยุทธ์และ
ประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี  21 ให้กบัผูเ้รียน(  ̅ =4.55,S.D=0.59)  รองลงมา

คือประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลายตอบสนองการเรียนรู้ และความตอ้งการตามรูปแบบการ
เรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน(  ̅ =4.27,S.D=0.70)  ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมีองค์

ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการ เรียนรู้ท่ีหลากหลาย (  ̅ =4.11,S.D=0.73) 
                     จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการรู้รูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นการรู้รูปแบบการเรียนรู้หรือวธีิการเรียนท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพประกอบท่ี  13 โมเดลการรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ตารางท่ี 42   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิค 
                    การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ        
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ี 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

2.การจดั 
การเรียนรู้ 

1.การ
ส่งเสริมให้
ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ย
ตนเองดว้ย
เทคนิค 
การสอน 
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ      
  

EFFECT 1.1ประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดั 
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism) 

G1.1 
(S) 

4.08 0.77 มาก 

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบน าตนเอง
(Self-Directed Learning) 

G1.2 
(S) 

4.10 0.70 มาก 

1.3จัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน 
เรียนด้วยการปฏิบัติหรือลงมือท า 
(Learning by doing) เนน้ฝึกทกัษะ
เพ่ือน าไปสู่สมัมาชีพ    

G1.3 
(S) 

4.48 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 42 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี  
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิค  
                  การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (ต่อ)           
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

1 . 4 พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ความสามารถในการ ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent 
Study)  

G1.4 
(S) 

4.26 0.76 มาก 

1 .5 พัฒนาผู ้เ รี ยนให้ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
สร้างองค์ความรู้และน าเสนอ
แนวคิด วิธีการหรือรูปแบบการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

G1.5 
(S) 

4.45 0.64 มาก 

1.6 พฒันาผูเ้รียนให้สามารถตั้ง
ค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษา
ค้นควา้ตามความต้องการและ
ความสนใจจากแหล่งเ รียนรู้
ต่างๆเพ่ือหาค าตอบและสรุป
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

G1.6 
(S) 

4.20 0.73 มาก 

1.7 พฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด  เขียน และสามารถสรุป
ความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

G1.7 
(S) 

4.26 0.74 มาก 

1.8พฒันาผูเ้รียนใหป้ระยกุตอ์งค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองไปสู่การปฏิบติั 

G1.8 
(S) 

4.17 0.70 มาก 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิคการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพ  4.25  0.69 มาก 

 
                จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองด้วยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีตวับ่งช้ีจ  านวน 8 ตวับ่งช้ีและทั้ง  8 ตวับ่งช้ีมีระดบั
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ4.08-4.48 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
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ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่ระหวา่ง0.5 -0.77 โดยตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน เรียนด้วยการปฏิบติัหรือลงมือท า (Learning by  
doing) เน้นฝึกทกัษะเพื่อน าไปสู่สัมมาชีพ  ( ̅=4.48,S.D=0.51) รองลงมาคือพฒันาผูเ้รียนให้ใช้

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาสร้างองคค์วามรู้และน าเสนอแนวคิด วิธีการหรือรูปแบบการแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบสัมมาชีพ ( ̅=4.45,S.D=0.64) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือประยุกต์ใช้หลกั

ทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง(Constructivism) (  ̅=4.08,SD=  

 =0.77) 
                  จากผลการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ไดโ้มเดลดา้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 

 

 

ภาพประกอบท่ี  14 โมเดลการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมี                  

                                 ประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 43   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
                 ตวับ่งช้ี 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

2.การจดั 
การเรียนรู้ 

2 การจดั 
กระบวน 
การเรียนรู้ 

 2.1 เลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรง
กบัจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียน 
การสอน และศกัยภาพของผูเ้รียน 

G2.1 
(S) 

4.16 0.83 มาก 

2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวชิา
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนได้
บรรลุตามเป้าหมาย 

G2.2 
(K) 

4.34 0.63 มาก 

2.3 เช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้
ใหม่และบูรณาการการเรียนรู้ได ้

G2.3 
(S) 

3.77 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 43  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)           
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ี 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

2. .4 จดักระบวนการเรียนการสอน
โดยใชเ้ทคนิควธีิการจดัการเรียน
การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
(Flipped Classroom) 

G2.4 
(S) 

3.71 0.77 มาก 

2.5 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Promblemt-based Learning : PBL) 

G2.5 
(S) 

4.23 0.65 มาก 

2.6 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค วธีิการการเรียนรู้ตาม
กระบวนการบนัได 5 ขั้น :QSCCS 

G2.6 
(S) 

4.18 0.73 มาก 

2.7 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิควธีิการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning : PBL) 

G2.7 
(S) 

4.08 0.72 มาก 

2.8 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
วธีิการสอนท่ีหลากหลายและ
ทนัสมยัเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีระบุ 

G2.8 
(S) 

4.22 0.78 มาก 

2.9จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน 

G2.9 
(S) 

3.91 0.74 มาก 

2.10จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

G2.10 
 (S) 

4.02 0.71 มาก 

2.11 มีความสามารถน าหลกัการ
แนวคิด วธีิการสอนแบบการเรียน
แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning)ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ 

G2.11 
(S) 

3.87 0.87 มาก 

2.12 จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิดซ่ึง
ประกอบดว้ย -ทกัษะการคิด
วเิคราะห์(Analytical Thinking)   

G2.12 
(S) 

4.18 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 43 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้(ต่อ) 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ี 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

 Thinking)  -ทกัษะการคิด
สงัเคราะห์ (Synthesis Thinking) -
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
(Critical Thinking skills) - ทกัษะ 
การแกปั้ญหา(Problem Solving  
Skills)   - ทกัษะการรู้คิด(Meta 
Cognition) - ทกัษะการคิด
สร้างสรรค(์Creative Thinking) 

    

2.13 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

G2.40 
(S) 

4.40 0.75 มาก 

2.14 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน 

G2.14 
(S) 

3.86 0.77 มาก 

2.15 จดักระบวนการเรียนรู้เช่ือม 
โยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

G2.15 
(S) 

4.07 0.74 มาก 

2.16 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
พลงัค าถาม(Power Questions) 

G2.16 
(S) 

3.78 0.87 มาก 

2.17 จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ย
การเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five 
Minds for the Future) 

G2.17 
(S) 

3.85 0.76 มาก 

2.18 น าแนวทางการจดัการเรียนรู้
แบบ STEM Education มาบูรณา
การในการเรียนรู้      

G2.18 
(S) 

3.98 0.74 มาก 

2.19 เลือกใช้เทคนิค วิธีการและ
กลยุทธ์ในการส่งเสริมทักษะการ
สะทอ้นคิด(Reflective Thinking)  
ตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียน 

G2.19 
(S) 

3.88 0.80 มาก 

2.20 ใช้เทคนิควิธีการสะท้อนคิด 
การเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรม
เพื่อปรับปรุงการท างาน (AAR) 

G2.20
(S) 

3.96 0.78 มาก 

การจดักระบวนการเรียนรู้ 4.02 0.75 มาก 
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                 จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้มีตวั
บ่งช้ีจ  านวน 20 ตวับ่งช้ีและทั้ง 20 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
ถึงสูงสุดคือ 3.71-4.40   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง0.63-0.87  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั(  ̅ = 4.40,S.D=0.75)  รองลงมาคือมีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาและจดักิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย(  ̅  = 4.34,S.D=0.63)  ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือจดั
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธีิการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom) (  ̅ = 3.71,S.D=0.77) 
                    จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท า
ใหไ้ดโ้มเดลดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  15 โมเดลการจดักระบวนการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 44  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

3.การ
ประเมิน
ผูเ้รียน 

การวดัและ
ประเมินผล
ในชั้นเรียน 

CLASSBAS 1.1 สร้างเคร่ืองมือวัดผลตรงตาม
ระดับขั้ นพฤติกรรมของแต่ละ 
ประเภทของมาตรฐานตัวช้ีวดัการ
เรียนรู้ รายวิชาและสอดคล้อง กับ
การออกแบบการจดัการเรียนรู้  

H1.1 
(S) 

4.41 0.61 มาก 

1.2 วดัผลและประเมินผูเ้รียน
เพื่อ การเรียนรู้(Assessment for 
Learning  

H1.2 
(S) 

4.51 0.69 
มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 44  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน (ต่อ)           
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  ตวับ่งช้ีสมรรถนะ K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

 

 

 

1.3 วดัผลและประเมินขณะเรียนรู้ 
(Assessment  as  Learning) 

H1.3 
(S) 

4.47 0.68 มาก 

1.4 วดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้(Assessment of Learning ) 
ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

H1.4 
(S) 

4.66 0.61 
มาก
ท่ีสุด 

1.5 ประเมินผูเ้รียนโดยใชก้าร
ประเมินตามสภาพจริง(Authentic 
Assessment)และการประเมินของ
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

H1.5 
(S) 

4.43 0.57 มาก 

1.6 ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้จดัท า
แฟ้มสะสมงานและใชแ้ฟ้มสะสม
งานในการประเมินผูเ้รียน 

H1.6 
(S) 

4.20 0.67 มาก 

1.7 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์
งาน วางแผนงาน ท่ีชัดเจนเป็นระบบ
และด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ไวทุ้กขั้น ตอนและบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด
อยา่งมีคุณภาพ  

H1.7 
(S) 

4.13 0.75 มาก 

1.8 ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนประเมิน
ตนเอง   และประเ มินระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  

H1.8 
(S) 

4.35 0.64 มาก 

 1.9 ส่งเสริมผู ้เ รียนให้สามารถ
ประเมินตรวจสอบผลงานของ
ตนเองและน ามาพฒันางานอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อให้ ผลงานเกิดความ
สมบูรณ์ 

H1.9 
(S) 

4.57 0.53 
มาก
ท่ีสุด 

การวดัและประเมนิผลในช้ันเรียน 4.37 0.63 มาก 
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                    จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน
มีตวับ่งช้ีจ  านวน 9 ตวับ่งช้ีและทั้ง 9 โดยมีค่า เฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุด คือ 4.13-4.66 กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียง เบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง 0.53-0.74 ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้(Assessment of Learning ) ตาม
มาตรฐานและ ตวัช้ีวดั ( ̅ = 4.66,S.D=0.61)อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือส่งเสริมผูเ้รียนให้
สามารถประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและน ามาพฒันางานอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ ผลงานเกิด
ความสมบูรณ์ ( ̅   = 4.57,S.D=0.53) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ วเิคราะห์งาน วางแผนงานท่ีชดัเจนเป็นระบบและด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวทุ้กขั้น ตอนและบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
( ̅=4.13,S.D= 0.74) 
                 จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน
ท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน ดงัน้ี 
 

 

 

                  ภาพประกอบท่ี  16 โมเดลการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 
ตารางท่ี 45  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                       
                    และการส่ือสาร 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

การใช้
ขอ้มูล
สารสนเทศ 
เทคโนโลยี
และการ
พฒันา
นวตักรรม
เพื่อ 

ทกัษะดา้น
คอม 
พิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

COMPUT 1.1 มี ความรู้ และความเข้ าใจ
เทคโนโลยใีหม่ๆและมีความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งและทรัพยากร 
สารสนเทศ ประเมิ นและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกั
จริยธรรมและกฏหมาย 

l1.1 
(K) 

4.27 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 45  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                       
                   และการส่ือสาร (ต่อ)           
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

การใช้
ขอ้มูล
สารสนเทศ 
เทคโนโลยี
และการ
พฒันา
นวตักรรม
เพื่อ 

1.ทกัษะ
ดา้นคอม 
พิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 
 

COMPUT 1.2 สืบคน้ความรู้และสารสนเทศ  
(Searching for Information) และ
น า เ สนอข้อมู ลสารสน เทศ ท่ี
ถูกต้อง  ทันสมัยตรงกับความ
ตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศ 

l1.2 
(S) 

4.29 0.63 มาก 

1.3 ใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน 

l1. 
(S) 

4.62 0.53 
มาก
ท่ีสุด 

1.4 ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวดัการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
กิจกรรมการเรียนรู้  ความสามารถ  ความ
สนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

l1.4 
(S) 

4.19 0.78 มาก 

1.5 รู้เท่าทนัส่ือรวมถึงการน าไป 
ใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 

l1.5 
(S) 

4.32 0.72 มาก 

1.6 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน
การประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้
ขอ้มูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผลโดย
การน าเทคโนโลยี มาใช้ ในการ
ด าเนินการใหส้ าเร็จ 

l1.6 
(S) 

4.13 0.70 มาก 

17 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน
การ ก าหนดค าถามปัญหาและหัวข้อ
ส าคัญท่ี เก่ียวข้องกับความต้องการ
สารสนเทศ   

l1.7 
(S) 

4.19 0.76 มาก 

1.8 พฒันาผูเ้รียนให้สามารถใช้ความรู้
ดา้น  เทคโนโลยแีละทกัษะการจดั 
กา รสารสนเทศ เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค ์ การ 
คิดแกปั้ญหา และการท างานเป็นทีม   

l1.8 
(S) 

4.18 0.69 มาก 
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ตารางท่ี 45 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                       
                   และการส่ือสาร (ต่อ)  
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

1.9 พัฒนาผู ้เรียนให้สามารถใช ้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น/ ค้นคว้า/ 
รวบรวมความรู้ สามารถติดต่อส่ือสาร 
และส่งต่อขอ้มูลผา่นโปรแกรมต่างๆ เช่น
e-mail, Line, Facebook, Google Apps  
และGoogle for Education เป็นตน้ 

l1.9 
(S) 

4.57 0.53 
มาก
ท่ีสุด 

1. 10  พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือ 
digital toolในการปฏิบติังาน 

l1.10(
S) 

4.09 0.74 มาก 

1.11 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินขอ้มูลดิจิทลั      

l1.11 
(S) 

4.43 0.58 มาก 

ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 4.30 0.67 มาก 

 
                  จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร มีตวับ่งช้ีจ  านวน 11 ตวับ่งช้ีโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.09 -4.62
ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.53 -0.78 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นการจดั 
การเรียนการสอน(  ̅ =4.62,S.D=0.53)  รองลงมาคือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถใช ้อินเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ 
คน้ควา้/ รวบรวมความรู้ สามารถติดต่อส่ือสาร และส่งต่อขอ้มูลผา่นโปรแกรมต่างๆเช่น e-mail, Line, 
Facebook, Google Apps  และGoogle for Education เป็นตน้ ( ̅=4.57,S.D=0.53) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าคือพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ digital toolในการปฏิบติังาน ( ̅= 
4.09,S.D=0.74) 
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                 จากผลการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารท าให้ได้โมเดลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
และการส่ือสาร ดงัน้ี 
 
 

 

 

               ภาพประกอบท่ี  17โมเดลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 
ตารางท่ี 46   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

การใช้
ขอ้มูล
สารสนเทศ 
เทคโนโลยี
และการ
พฒันา
นวตักรรม
เพื่อ 

2.ทกัษะ
ทาง
นวตักรรม
และการ
เป็น
ผูป้ระกอบ
การ 

INOVAT 2.1ออกแบบและใชเ้ทคโนโลยี
สร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการสร้างสรรค ์คิด
ส่ิงใหม่ ใๆหก้บัตนเองและสงัคม
(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆ
หรือกระบวนการใหม่ๆดว้ยค่าของคน
และผลของงาน(Productive Mind) 

l 2.1 
(S) 

4.24 0.73 มาก 

2. 2พัฒนาผู ้ เ รี ย น ให้ มี ค ว าม รู้
เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ใน
ระดับพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเข้าถึง
และสามารถใช ้ICTเพื่อการคน้ควา้ 
รวบรวมและประมวลผลจากแหล่ง
ต่างๆ  เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

l 2.2 
(S) 

4.45 0.52 มาก 

2.3 พฒันาผูเ้รียนในการสร้างหรือ
ออกแบบเน้ือหาไดส้ร้างสรรคโ์ดย
ใชเ้คร่ืองมือต่างๆ(digital tool)เช่น
การเขียนใน Wikipedia การเขียน
เน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้ 

l 2.3 
(S) 

4.01 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 46  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (ต่อ) 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

2.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความ สามารถ
ในการคิ ดริ เ ร่ิ ม เ ช่ื อมโยงหรื อ
ผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ไปสู่ความคิดแปลก
ใหม่ท่ีไม่ซ ้ าของ เดิมและสร้างสรรค์
และพฒันาผลงานด้วยตนเองอย่างมี
หลกั เกณฑ ์

l 2.4 
(S) 

4.09 0.74 มาก 

2.5พัฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม 
สามารถส่ือสารน าเสนอ เผยแพร่
ผลงานได้ทั้ งในระดับโรงเรียน 
ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

l 2.5 
(S) 

4.19 0.78 มาก 

ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 4.16 0.71 มาก 

                       จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางนวตักรรมและการ
เป็นผูป้ระกอบการมีตวับ่งช้ีจ  านวน 5 ตวับ่งช้ีและทั้ง 5 ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.01-4.45  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่ระหวา่ง0.52-0.79โดยตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ในระดบัพื้นฐานเพื่อสามารถเขา้ถึงและสามารถใช ้
ICTเพื่อการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่(   ̅ 
=4.45,S.D=0.52)  รองลงมาคือการพฒันาออกแบบและใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการสร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆให้กบัตนเองและสังคม(Creative Mind )และมี
ผลผลิตใหม่ๆหรือกระบวนการใหม่ๆด้วยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind ) (  ̅ = 
4.24,S.D=0.73)   ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้างหรือ
ออกแบบเน้ือหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ(digital tool)เช่นการเขียนใน Wikipedia 
การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้(  ̅ =4.01,S.D=0.79) 
                  จากผลการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางนวตักรรมและ
การเป็นผูป้ระกอบการท าใหไ้ดโ้มเดลดา้นทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
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                  ภาพประกอบท่ี   18 โมเดลทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

ตารางท่ี 47   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใช ้
                    แหล่งเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 การพฒันา
ส่ือ 
นวตักรรม
การเรียนรู้
และการใช้
แหล่ง
เรียนรู้ 

LEARNINNO 3. 1  จัดท า ระบบแห ล่ง เ รี ยน รู้ 
แหล่งข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 

l 3.1 
(S) 

4.16 0.76 มาก 

3.2 เ ลือกและใช้แหล่งเ รียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถ  ความ
ถนัด  ความสนใจและวัยของ
ผูเ้รียน 

l 3.2 
(S) 

4.32 0.64 มาก 

3.3 น าความรู้ ความเข้าใจใน
หลกัการการพฒันาส่ือ นวตักรรม
การเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชจ้นเกิดผล
งานและช้ินงาน 

l 3.3 
(S) 

4.28 0.75 มาก 

3. 4  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร น า ส่ื อ
นวตักรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอนและน าผล
การประเมินมาปรับปรุง 

l 3.4 
(S) 

3.88 0.70 มาก 

3.5 ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ 
คน้ควา้/ รวบรวมความรู้และ
สามารถติดต่อส่ือสารและส่งต่อ
ขอ้มูลผา่นโปรแกรมต่างๆเช่นe-
mail, Line ,Facebook, Google 
Apps และGoogle for Education  

l 3.5 
(S) 

3.97  0.67  มาก 

การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ 4.11 0.70 มาก 
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                  จากตาราง พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรมการ
เรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้มีตวับ่งช้ีจ  านวน 5 ตวับ่งช้ีและทั้ง5ตวับ่งช้ีมีระดบัความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 3.88 – 4.32 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ คิดเห็น
สอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.64 -0.76 ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ เลือกและใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยั ของ
ผูเ้รียน(  ̅ =4.32,S.D= 0.64) รองลงมาคือจดัท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้(  ̅ =4.16,S.D= 0.76)ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและน าผลการประเมินมาปรับปรุง(  ̅ =3.88,S.D= 0.70) 
                         จากผลการวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านด้านการพฒันาส่ือ 
นวตักรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ท าให้ได้โมเดลด้านด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรมการ
เรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี  19  โมเดลการพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

ตารางท่ี 48    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                      สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะ 
                      กระบวนการท างานเป็นทีม 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

5 .การ
ท างานเป็น
ทีม 

ส่งเสริมให้
ผูเ้รียน 
เรียน
ร่วมกนักบั
เพื่อนและ
ทกัษะ 
กระบวน 
การท างาน
เป็นทีม 

ENJHAN 1.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวาง
แผนการท างาน ก าหนดเป้าหมาย
วตัถุประสงค ์และจดัล าดบัความส าคญั
ร่วมกบัหมู่คณะอยา่งเป็นระบบ 

J1.1 
(S) 

4.23 0.78 มาก 

2. วนิิจฉยัท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจ
และพฒันาการของผูเ้รียน น ามาจดั
กลุ่มของงานกบัหมู่คณะไดค้รบทุก
ขั้นตอนและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้นในการด าเนินงานเพื่อใหผู้เ้รียน 
เรียนและท างานร่วมกนั 

J1.2 
(S) 

4.25 0.61 มาก 
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ตารางท่ี 48  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะ 
                     กระบวนการท างานเป็นทีม (ต่อ)    
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์ ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
 

K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

5 .การ
ท างานเป็น
ทีม 

ส่งเสริมให้
ผูเ้รียน 
เรียน
ร่วมกนักบั
เพื่อนและ
ทกัษะ 
กระบวน 
การท างาน
เป็นทีม 

ENJHAN 3.จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจน
และน่าเช่ือถือเพ่ือพฒันาทักษะในการ
ใช้เหตุผลทักษะการคิดวิเคราะห์/คิด
อยา่งมีวิจารณญาณทกัษะการแกปั้ญหา
และทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกัน
กบัเพ่ือน 

J1.3 
(S) 

4.20 0.80 มาก 

4. น าความรู้ความเขา้ในหลกัการ
ของการเรียนแบบเรียนร่วมกนักบั
เพื่อน(Co-Learning)มาประยกุตใ์ช้
เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

J1.4 
(S) 

3.94 0.73 มาก 

5. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการ
เสริมแรง ใหก้ าลงัใจและส่งเสริม
สนบัสนุนเพ่ือนร่วมงานในการ
ปฏิบติังาน 

J1.5 
(S) 

4.09 0.76 มาก 

6พัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะในการ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนหรือสร้าง
บรรยากาศในการท างานและปรับตวัหา
กนัเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน
ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

J1.6 
(S) 

4.28 0.78 มาก 

7. พฒันาผูเ้รียนใหท้ างานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของผู ้น าและผู ้
ตามท่ีดี เคารพต่อขอ้ตกลงและคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้นและสร้างพลังร่วมของ
กลุ่มในการปฏิบติัเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 

J1.7 
(S) 

4.06 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 48   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                     สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะ 
                     กระบวนการท างานเป็นทีม (ต่อ)    
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

5 .การ
ท างานเป็น
ทีม 

ส่งเสริมให้
ผูเ้รียน 
เรียน
ร่วมกนักบั
เพื่อนและ
ทกัษะ 
กระบวน 
การท างาน
เป็นทีม 

ENJHAN 8.พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมี
ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็น
แบบอยา่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม 

J18 
(S) 

4.26 0.77 มาก 

 9.ใชก้ลยทุธ์ วธีิการและหลกัการ
ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวน 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเพื่อ
เสริมสร้าง และพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะทางสงัคมและความฉลาด
ทางอารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่ -การรู้จกัรัก
ตนเองและสงัคม(Learning  to 
love ) -การตระหนกัรู้สงัคม  
( Social-awareness) -
ความสามารถทางการเขา้สงัคม
(Social Competence)  - การสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดีระหวา่ง บุคคล 
(Relationship skills)-การจดัการ
ตนเอง (Self-management)  
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)  

J1.9 
(S) 

4.17 0.83 มาก 

10.พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความมัน่คง
ทางอารมณ์กลา้แสดงออกอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัเพศและวยั  

J1.10 
(A) 

4.21 0.74 มาก 

11.พฒันาผูเ้รียนให้สามารถติดต่อ 
ส่ือสารโต้ตอบด้วยความชัดเจน
และน่าเช่ือถือและมีปฏิสัมพนัธ์กับ
บุคคลอ่ืน  ๆ 

J1.11 
(S) 

4.32 0.65 มาก 

12. พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถในการ 
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น   

J1.12 
(A) 

4.15  0.71  มาก  

ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนร่วมกนักบัเพือ่นและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทมี 4.18 0.68 มาก 
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                  จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นส่งเสริมให้ผูเ้รียน  เรียนร่วมกนั
กบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีมมีตวับ่งช้ีจ  านวน 12 ตวับ่งช้ีและทั้ง12ตวั บ่งช้ีมีระดบั 
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ3.94-4.32กลุ่มตวัอย่างส่วน ใหญ่มี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.65-0.73ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถติดต่อ ส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจนและ น่าเช่ือถือและ
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ(  ̅ =4.32,S.D= 0.65) รองลงมาคือพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัเขา้ 
กบับุคคลอ่ืนหรือสร้างบรรยากาศในการท างานและปรับตวัหากนัเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ (  ̅ =4.28,S.D= 0.75) ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ น าความรู้ความเขา้ใน 
หลกัการของการเรียนแบบเรียนร่วมกนักบัเพื่อน(Co-Learning)มาประยุกตใ์ช้เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย(  ̅ =3.94,S.D= 0.73) 
                   จากผลการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ด้านส่งเสริมให้ผูเ้รียน เรียน
ร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีมท าให้ไดโ้มเดลส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนั
กบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี  20 โมเดลส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างาน 
                                เป็นทีม 
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ตารางท่ี 49  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี  
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้      
                    ถึงสภาพแวดลอ้ม  
สมรรถนะ 

หลกั 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
สญัลกัษณ์  

ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
 

K-S-A  ̅ S.D 
แปล
ผล 

6. สงัคมและ 
วฒันธรรม      

1.ความรู้ถึง
ความ 
ตระหนกั
ต่อโลก 
และความ 
 ตระหนกัรู้
ถึงสภาพ 
แวดลอ้ม   

GLOBAL 1.1มีความรู้เก่ียวกบัความตระหนกัโลก
(global awareness) ความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม(Environmental Awareness) 
และน าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ใน
บริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลกศึกษา 

K1.1 
(K) 

 
4.33 

 
0.59 มาก 

1.2น าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความ

ตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก (state 
of planet awareness) การพัฒนา
แนวโน้มและการเผชิญปัญหาของสังคม
โลกไปบูรณาการในการเรียนการสอน 

K1.2 
(S) 

 
4.31 

 
0.66 มาก 

1.3บูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหวัขอ้
เก่ียวกบัโลกความตระหนกัต่อโลก (global 
awareness)  ความตระตระหนกัรู้ถึงสภาพ 
แวดลอ้ม (Environmental 
Awareness)และเหตุการณ์โลก
ปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และในโลกเขา้ไป
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

K1.3 
(S) 

 
4.03 

 
0.79 มาก 

1.4 ใชก้ลยทุธ์และวธีิการท่ีหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู ้เรียนได้สร้างสรรค ์
พฒันา สร้างความตระหนักท่ีมีต่อโลก 
ต่อส่ิงแวดลอ้มและปลูกจิตส านึกให้กบั
ผูเ้รียนในการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยอยู่
บนพ้ืนฐานของระบบนิเวศ 

K1.4 
(S) 

 
4.14 

 
0.69 มาก 
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ตารางท่ี 49  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี  
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้      
                    ถึงสภาพแวดลอ้ม(ต่อ)     
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

.5 ส่งเสริมผูเ้รียนให้เผยแพร่ความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม
และปัญหาหรื อมลพิษท่ี เ กิ ดจาก
ส่ิงแวดล้อมและสามารถปรับตัวหรือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม 

K1.5 
(A) 

4.29 0.70 มาก 

1.6 จดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรู้้คุณค่า
ของส่ิงแวดล้อม  ผลกระทบในการใช้
และรักษาส่ิ งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เขา้
ร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรมโครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

K1.6 
(S) 

 
4.37 

 
0.62 มาก 

1.7 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ผูเ้รียนในเร่ืองของความตระหนกั ต่อโลก 
และความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม 

K1.7 
(A) 

 
4.42 

 
0.73 มาก 

ความรู้ถึงความ ตระหนักต่อโลก และความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม 4.27 0.68 มาก 

                  
                 จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ถึงความ ตระหนกัต่อโลก 
และความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้มมีตวับ่งช้ีจ  านวน 7ตวับ่งช้ีและทั้ง 7 ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.03 -4.42 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู ่ระหวา่ง 0.059-0.40 ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัผูเ้รียนในเร่ืองของความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม(  ̅ =4.42,S.D=0.73)  รองลงมาคือการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัผูเ้รียนในเร่ือง
ของความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม(  ̅ =4.03,S.D=0.79)  ส าหรับตวั
บ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการบูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหัวขอ้เก่ียวกบัโลกความตระหนกัต่อโลก 
(global awareness) ความตระตระหนักรู้ถึงสภาพ แวดล้อม (Environmental Awareness)และ
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เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินของผูเ้รียน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศ และในโลกเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน(  ̅ =4.03,S.D=0.79) 
               จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ถึงความ ตระหนกัต่อโลก 
และความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้มท าให้ไดโ้มเดลดา้นความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก และความ
ตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  21 โมเดลความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม 

ตารางท่ี 50   แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

6. สงัคมและ 
วฒันธรรม      

2.ความรู้
ทางความ
หลากหลาย
ทาง
วฒันธรรม 

CROSS 2.1 มีความรู้ความเขา้ใจใน
วฒันธรรมท่ีหลากหลายใน
กระบวนการทางสงัคมศาสนา
วฒันธรรม  แบบแผนทางสงัคม
ของชุมชน วถีิชุมชน  ประเพณี
พิธีกรรมของผูเ้รียน 

K2.1 
(K) 

 
4.38 

 
0.66 มาก 

2.2  ประเมินการสะทอ้นความรู้
ความคิด วธีิปฏิบติัและสุนทรียะ
บนความคิดความเ ช่ือค่านิยม
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ท า ง
วัฒนธรรมขอ งผู ้ เ รี ยนและ
ยอมรับความหลากหลายและ
ความแตกต่างในสงัคม 

K2.2(
S) 

 
3.92 

 
0.74 มาก 
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ตารางท่ี 50  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี 
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม (ต่อ) 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

2.3  น าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บริบทของความหลากหลายทาง
วฒันธรรมไปจัดการเรียนการสอน
หรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือหา 

K2.3 
(S) 

 
4.23 

 
0.77 มาก 

2.4  พัฒนาผู ้เ รียนให้มีความรู้
ความเข้าใจตระหนักในความ
หลากหลายทางสังคม ศาสนา 
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาติ 

K2.4 
(A) 

 
4.12 

 
0.80 มาก 

ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 4.16 0.74 มาก 

 
                จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นความรู้ทางความหลาก หลายทาง
วฒันธรรม มีตวับ่งช้ีจ  านวน 4 ตวับ่งช้ีและทั้ง 4 ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดถึงสูงสุดคือ3.92-4.38 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.66-0.80 โดยตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีความรู้ความเขา้ใจใน
วฒันธรรมท่ีหลากหลายในกระบวนการทางสังคมศาสนาวฒันธรรมแบบแผนทางสังคมของชุมชน 
วิถีชุมชน  ประเพณีพิธีกรรมของผูเ้รียน(  ̅ =4.38,S.D=0.66)  รองลงมาคือน าความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบับริบทของความหลากหลายทางวฒันธรรมไปจดัการเรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปใน
เน้ือหา (  ̅ =4.23,S.D=0.77)  ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือคือประเมินการสะท้อนความรู้
ความคิด วิธีปฏิบติัและสุนทรียะบนความคิดความเช่ือค่านิยมและการปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของ
ผูเ้รียนและยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างในสังคม (  ̅ =3.92,S.D=0.74) 
                 จากผลการวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้ทางความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ท าใหไ้ดโ้มเดลความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม  ดงัน้ี 
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 ภาพประกอบท่ี  22 โมเดลความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 

ตารางท่ี 51    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตามตวับ่งช้ี  
                    สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

6. สงัคมและ 
วฒันธรรม      

3.  ทกัษะ
แห่ง
ศตวรรษท่ี  

GENTURY 3.1 มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกับ 
ความส าคัญ ขององค์ประกอบ
ของทักษะชีวิต(Life  Skills) 
และแนวทางการเสริมสร้าง
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ท่ี ก า ห น ด เ ป็ น
สมรรถนะส าคญัไวใ้นหลกัสูตร
แกน กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 

K3.1 
(K) 

 
4.39 0.75 มาก 

3.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในเ ร่ืองของการมีทักษะชีวิต
(Life Skills)ให ้กบัผูเ้รียน 

K3.2 
(A) 

 
4.41 0.78 มาก 

3.3 น าหลกัการและแนวคิดในการ
พฒันาทกัษะชีวติไปบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอนและฝึก
ปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

K3.3 
(S) 

 
4.13 0.72 มาก 

3.4 พฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
บอกจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง
และเลือกท ากิจกรรมตามความ
สนใจของตนเองได ้

 
K3.4 
(A) 

 

4.22 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 51 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตาม 
                  ตวับ่งช้ี สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

3.5 จดักิจกรรมส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลงักายและมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพ 

 
K3.5 
(S) 

 

4.21 0.76 มาก 

3.6 ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้พฒันาการ
ทางร่างกายท่ีสมบูรณ์โดยมีน ้ าหนกั
ส่วนสูงและพฒันาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐานของ
กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข 

 
K3.6 
(S) 

 

4.70 0.47 
มาก
ท่ีสุด 

3.7 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของทกัษะพลเมืองและใชว้ธีิการ
ท่ีหลากหลายฝึกฝนให้ผูเ้รียนมี
ทักษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของความ
เป็นพลเมือง 

 
K3.7 
(K) 

 

4.19 0.72 มาก 

3.8 น าหลกัการและแนวคิดของ
การมีทักษะพลเมืองไปบูรณา
การจดัการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมในเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พฒันาความเป็นพลเมืองท่ีดีและ
มีความ รับผิดชอบต่อสั งคม
ใหก้บัผูเ้รียน 

 
K3.8 
(S) 

 

4.05 0.80 มาก 

3.9 จดักิจกรรมส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรู้้จกัช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ ่เขา้ร่วมบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสงัคม และสร้างสรรคส่ิ์งดี
งามใหก้บัผูอ่ื้นหรือสงัคมโดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

 
K3.9 
(A) 

 

4.63 0.54  
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ตารางท่ี 51 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูผูส้อนตาม 
                  ตวับ่งช้ี สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 
สมรรถนะ 
หลกั 

สมรรถนะ 
ยอ่ย 

สญัลกัษณ์  
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
K-S-A  ̅ S.D 

แปล
ผล 

 

 

 

3.10 น าความรู้ความเขา้ใจในพ้ืน
ฐานความรู้ของทกัษะอาชีพ
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด
โดยใชน้วตักรรมเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา
เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ 
ปฏิบติัจริง 

 
K3.10
(S) 

 

4.00 0.83  

3.11 จัด กิ จกรรมสร้ าง เส ริม
ทกัษะพ้ืนฐานในอาชีพจนท าให้
ผู ้เ รี ยนสามารถผลิตผลงาน/
ช้ินงานและสามารถปรับปรุง
พัฒนาตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 
K3.11
(S) 

 

4.09 0.73 มาก 

3.12 จดักระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนหรือวิธีการ
สอนอย่างหลากหลายเพ่ือสร้าง
เสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผูเ้รียน 

 
K3.12
(S) 

 

4.35 0.67 มาก 

3.13น าความรู้ ความเข้าใจใน 
หลกัการปฏิบติัและให้ความคิด
รวบยอดของทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียน
ให้มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของ 
การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
K3.13 
(S) 

 

4.25  0.76  มาก 

 ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 4.27  0.71  มาก 

  
                จากตาราง พบวา่ ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21มีตวับ่งช้ี
จ  านวน 13 ตวับ่งช้ีโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.00 -4.70  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
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สอดคลอ้งกนัโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ ระหว่าง0.47 -0.83 ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีพฒันาการทางร่างกายท่ีสมบูรณ์โดยมีน ้ าหนกัส่วนสูงและพฒันาการ
ทาง ร่างกาย เจ ริญเ ติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข(   ̅ 
=4.70,S.D=0.47) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ จดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เขา้ร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสรรคส่ิ์งดีงามให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคมโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน(  ̅ =4.63,S.D=0.78)อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ น า
ความรู้ความเขา้ใจในพื้นฐานความรู้ของทกัษะอาชีพกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดโดยใช้
นวตักรรมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและประยุกตใ์ช้ภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติั
จริง(  ̅ =4.00,S.D= 0,83) 
                       จากผลการวเิคราะห์ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21ท า
ใหไ้ดโ้มเดลดา้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพประกอบท่ี  23 โมเดลทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
                             
                   จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีได้จ  าแนกเป็นรายโมเดล                   
แสดงให้เห็นว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากถึง
มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย3.50 ข้ึนไปซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
(Confirmatory factor analysis)ในการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
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ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั  
                 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(Confirmatory factor analysis) เพื่อทดสอบโมเดล
โครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามโมเดล 
สมมติฐานท่ีสร้างข้ึนซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้โปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตาม
โมเดลยอ่ยทั้ง 20  โมเดล   ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมีรายละเอียด ดงัน้ี       
                         สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าและความหมายทางสถิติ       
                         GFI       แทน       ค่าดชันีระดบัความกลมกลืน(Goodness of Fit Index)     
                         AGFI      แทน       ค่าดชันีระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้(Adjusted      
                                                           Goodness of Fit Index)      
                        RMSEA        แทน       ค่าดชันีรากท่ีสองเฉล่ียความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า     
                                                           (Root Mean Squared Error of Approximation)         
                  P- value       แทน       ค่าความน่าจะเป็น    
                  df       แทน       ชั้นแห่งความเป็นอิสระ(Degrees  of  freedom)    

                  b       แทน       น ้าหนกัองคป์ระกอบ    
            แทน      สมรรถนะยอ่ย   
                                              แทน      ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน 
                                             แทน       แทนความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร 
 
ตารางท่ี 52    แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลบริการทางวชิาชีพและชุมชน 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี  

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ 

b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 

(AGFI) 
 

comm 
 

1 A 1.1          0.74**  
0.05 

 
1.00 2 A 1.2          0.73** 

3 A 1.3          0.73** 

                      
                 จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลการบริการทาง
วชิาชีพและชุมชน ดงัภาพประกอบท่ี 24 
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A 1.1 

A 1.2 

A 1.3 

 

 

 
 

 

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

                              ภาพประกอบ   24   โมเดลการบริการทางวชิาชีพและชุมชน 
 
                  จากตารางท่ี  52  และภาพประกอบท่ี 24  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการบริการทางวิชาชีพและชุมชน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดย
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 0.05 ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 0.97456  ท่ีชั้น
แห่งความเป็นอิสระ (degrees of  freedom) เท่ากบั 2 มีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้1 (p = 0.97456 ) นัน่คือ 
ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(GFI)รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั1.00ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.00  
และค่าความคลาด เคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 แสดง 
วา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดล พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 3 ตวั 
บ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.73 ถึง 0.74  และมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ี  A1.1 -  A1.3  เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะยอ่ยการบริการทาง
วชิาชีพและชุมชน  
 
ตารางท่ี 53   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลทกัษะการบริหารจดัการ/การ 
                     สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ  
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
comm 
 

1 A 2.1          0.66**          0.05 1.00            
2 A 2.2          0.67** 

                        จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลทกัษะการ
บริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจ พฒันาดา้นวชิาการ ดงัภาพประกอบท่ี 25 

comm 

0.74 

0.73 

1.00 

0.07 

-0.01 

073 

0.01 

0.01 

-0.01 
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A 2.1 

A 2.2 

0.66 

0.67 
0.08 

 

 

 

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

ภาพประกอบท่ี 25โมเดลทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ  
                  จากตารางท่ี  53 และภาพประกอบท่ี  25  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ 
โมเดลทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 0.05 ค่าความน่าจะ
เป็น(p)เท่ากบั 0.97456  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั  2  มีค่าความน่าจะ 
เป็นเขา้ใกล ้ 1  (p = 0.97456 )  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน  (GFI) รวม ทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI) มีค่าเท่ากบั 1.00   ค่า
ดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั  0.00 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารา 
มิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.00  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวิจยัสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ 
ตวับ่งช้ีทั้ง  2 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก  มีค่าต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.66 ถึง 0.67 .และมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ี A2.1 -  A2.2  เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะยอ่ย 
ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ 
   ตารางท่ี   54  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลจริยธรรมวชิาชีพ  

สมรรถนะ
ยอ่ย 

ท่ี ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 

 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ 

b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
PROET 1 B1.1 1.00  

 
 
 

         0.15 

 
 
 
 

1.00    

2 B1.2 1.00 
3 B1.3 1.00 
4 B1.4 1.00 
5 B1.5 1.00 
6 B1.6 1.00 
7 B1.7 1.00 
8 B1.8 1.00 
9 B1.9 1.00 

comm 1.00 

0.07 

0.01 
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                 จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลจริยธรรมวิชาชีพ ดงั
ภาพประกอบท่ี 26 
 

 

 

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

ภาพประกอบ 26 โมเดลจริยธรรมวชิาชีพ  
                   จากตารางท่ี 54  และภาพประกอบท่ี 26  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลจริยธรรมวชิาชีพ  พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค – 
สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 0.15 ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 1.00 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
(degrees of  freedom)  เท่ากบั 27 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั  1  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทาง
สถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้แลว้  
(AGFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั 0.00 และค่าความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์( RMSEA) เท่ากบั 0.00  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01    แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่
โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์     
                     เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบท่ี  พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
ของตวับ่งช้ีทั้ง 9 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าเท่ากบั1.00ทุกตวับ่งช้ีและมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01  
ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ีB1.1-B1.9 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะย่อย
จริยธรรมวชิาชีพ     
    
ตารางท่ี 55   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลทกัษะการส่ือสาร 

สมรรถนะ
ยอ่ย 

ท่ี ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 

 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ    b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
commu 

 
1 C1.1 0.98  

 
0.963 

 
 

1.00    

2 C1.2 0.96 
3 C1.3 0.93 
4 C1.4 0.97 
5 C1.5 0.96 
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C 1.3 

C 1.4 

0.98 
0.96 

0.93 

0.97 

0.96 

                    จากตารางผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลทกัษะการส่ือสาร 
ดงัภาพประกอบท่ี 27 
 

                

 

 

 

     

  Chi-Square=0.963,  df=2,  P-value=0.6635,  RMASEA=0.026 
                ภาพประกอบ  27  โมเดลทกัษะการส่ือสาร (Communication) 

                   จากตารางท่ี 55 และภาพประกอบท่ี 27   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลทกัษะการส่ือสาร พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยพิจารณาจากค่า 
ไค – สแควร์  (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 0.963 ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 0.6635 ท่ีชั้นแห่งความเป็น
อิสระ (degrees  of  freedom)  เท่ากบั 2  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI) มีค่าเท่ากบั 
0.97 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั  0.00452 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.026  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.0 5  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวิจยั
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล เชิงประจกัษ ์   
                   เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบว่า น ้ าหนกัองค์ประกอบ 
ของตวับ่งช้ีทั้ง  5 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก  มีค่าต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.93 ถึง 0.98 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะยอ่ยทกัษะ
การส่ือสาร ตั้งแต่ตวับ่งช้ี  C1.1 - C1.5 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะยอ่ยทกัษะการส่ือสาร   
 
ตารางท่ี 56   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้     
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ    

b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
ท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI) 

 CLASS 1 D1.1 0.94  
0.25 

 
1.00 2 D1.2 0.96 

3 D1.3 0.99 
4 D1.4 0.97 

 

commu 

C1.5 

1.00 

0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.03 

0.01 

0.01 

-0.01 

C1.1 

C1.2 
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                จากตารางผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลการสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้    ดงัภาพประกอบท่ี 28 
 
 
 
 
                                                Chi-Square=0.25,  df=1,  P-value=1.0000,  RMASEA=0.000 

ภาพประกอบท่ี  28โมเดลการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (Learning Climate Enhancement) 

                  จากตารางท่ี  56   และภาพประกอบท่ี  28  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดย
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 0.00  ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 1.00  ท่ีชั้นแห่ง
ความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั  1  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI)  
มีค่าเท่ากบั 1.00  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.00  และค่าความคลาดเคลื่อนใน  
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of Approximation:  RMSEA) เท่ากบั 0.000  ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0/01  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์     
                     เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ 
ตวับ่งช้ีทั้ง 4  ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก โดยมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุด ตั้งแต่ 0.94 ถึง 0.99 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีตวับ่งช้ี D1.1- D1.4 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ 
สมรรถนะยอ่ยการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้      
 
  ตารางท่ี 57  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการอ านวยความสะดวกใน 
                       การเรียนรู้     

สมรรถนะ
ยอ่ย 

ท่ี      ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
FACT 1 D2.1 0.99  

1.72 
 

0.98    2 D2.2 0.99 
3 D2.3 0.98 
4 D2.4 0.98 
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                 จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลการอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้    ดงัภาพประกอบท่ี 29 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 โมเดลการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitation) 
               
                 จากตารางท่ี  57   และภาพประกอบท่ี 29  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  พบวโ่มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดย
พิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 1.72 ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 0.19011 ท่ีชั้น
แห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)  เท่ากบั 1 นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI)  มี
ค่าเท่ากบั 0.98  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั    0.00033   และค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากบั 0.042  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดล
การวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล เชิงประจกัษ ์   
                 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง 4 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก  มีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุด ตั้งแต่ 0.98 ถึง 0.99 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีE1.1 -  E1.4 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะ
ยอ่ยการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้     
 
 ตารางท่ี 58      แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวิจยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
ท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI) 

EDUCA 1 E1.1 1.00             
1.12 

 
0.95 2 E1.2 0.97 

3 E1.3 0.99 
4 E1.4 0.98 
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                 จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลการวิจยัในชั้นเรียน/
การวจิยัทางการศึกษา ดงัภาพประกอบท่ี 30 
 
 

 

 

                                                     

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

                  ภาพประกอบท่ี 30 โมเดลการวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา 

                  จากตารางท่ี  58   และภาพประกอบท่ี  30  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษา พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค– สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 1.12  ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 
0.67456 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom) เท่ากบั 1มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั  0.19011 
นัน่คือ ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)  มีค่าเท่ากบั 0.95  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) 
เท่ากบั 0.00058   และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
Approximation:  RMSEA) เท่ากบั 0.038 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวิจยั
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                   เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบวา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ 
ตวับ่งช้ีทั้ง 4 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุด 0.97-1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีE1.1 - E1.4  เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะย่อย 
การวจิยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษา  
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ตารางท่ี 59   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลความรู้เร่ืองหลกัสูตร 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ  b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
CURRI 1 F1.1 0.96 0.58 0.99 

2 F1.2 0.97 
3 F1.3 1.00 
4 F1.4 0.92 
5 F1.5 1.00 
6 F1.6 1.00 

 
              จากตารางผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลความรู้เร่ืองหลกัสูตร 
ดงัภาพประกอบท่ี 31 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพประกอบ 31โมเดลการพฒันาหลกัสูตร  
 
                  จากตารางท่ี  59  และภาพประกอบท่ี 31  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลความรู้เร่ืองหลกัสูตร   พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่า
ไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 0.58  ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 0.44564  ท่ีชั้นแห่งความเป็น
อิสระ  (degrees  of  freedom)  เท่ากบั 1 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั  0.44564  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์ มี
นยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั 0.00043   และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากบั 0.000   ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  แสดงวา่
ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
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                         เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ของตวับ่งช้ีทั้ง 6 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวกมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดตั้งแต่  0.92 ถึง1.00 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01ทุกค่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ี F1.1 -  F1.6  เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะยอ่ย
ความรู้ เร่ืองหลกัสูตร 
 
ตารางท่ี 60  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการออกแบบการเรียนรู้  
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  
(AGFI) 

DESIGN 1 F2.1 0.86  
 
 

1.596   

 
 
 

0.95         

2 F2.2 1.00 
3 F2.3 0.99 
4 F2.4 0.95 
5 F2.5 0.99 
6 F2.6 1.00 
7 F2.7 0.96 

            
                จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลการออกแบบ 
การเรียนรู้   ดงัภาพประกอบท่ี 32 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                            ภาพประกอบท่ี   32 โมเดลการออกแบบการเรียนรู้  
 
                 จากตารางท่ี  60 และภาพประกอบท่ี  32  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการออกแบบการเรียนรู้    พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยพิจารณา
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จากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 1.596 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.2546 ท่ีชั้นแห่ง
ความเป็นอิสระ (degrees  of  freedom) เท่ากบั 4  นัน่คือ  ค่าไค– สแควร์มีนยัส าคญัทางสถิติ และ ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 
0.95 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.0016  และ ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  เท่ากบั 0.0057ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวิจยั
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบพบว่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง 7 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก โดยมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดตั้งแต่  0.86 ถึง 1.00 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ี F2.1-F2.7เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะ
ยอ่ยการออกแบบการเรียนรู้  
 
ตารางท่ี 61  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 

(AGFI) 
LEARN 1 F3.1 0.99  

 
0.60 

 
 

1.00 

2 F3.2 0.99 
3 F3.3 0.99 
4 F3.4 1.00 
5 F3.5 0.99 

                        
                  จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลการรู้รูปแบบ  
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัภาพประกอบท่ี 33 
 
 
 

 
 
 
                                     
                                             ภาพประกอบ   33  โมเดลการรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
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                  จากตารางท่ี  61   และภาพประกอบท่ี  33   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการออกแบบการเรียนรู้  พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจาก
ค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 0.60 ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 0.74093 ท่ีชั้นแห่งความเป็น
อิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั  2  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี ปรับแกแ้ลว้  (AGFI) มีค่าเท่ากบั 
1.00 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั 0.00010  และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวิจยั
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                                   เ ม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ  พบว่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 5 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก มีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดตั้งแต่  0.98 ถึง1.00 และมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ี F3.1 -  F3.5  เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัของสมรรถนะยอ่ยการรู้รูปแบบการเรียนรู้หรือวธีิการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียน 
 
ตารางท่ี  62     แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย 
                       ตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแ้ลว้ 
               (AGFI) 

EFFECT 1 G1.1 0.93  
 
 

      0.606 

 
 
 

0.97 

2 G1.2 0.95 
3 G1.3 1.00 
4 G1.4 1.00 
5 G1.5 0.97 
6 G1.6 0.99 
7 G1.7 0.98 
8 G1.8 0.98 

                       
                 จากตาราง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงัภาพประกอบท่ี 34 
 
 



370 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี  34 โมเดลการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิคการสอนท่ีมี  
                                 ประสิทธิภาพ 

 

                จากตารางท่ี  62    และภาพประกอบท่ี  33  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  พบว่าโมเดลมี
ความสอด คลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 6.06  
ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั 0.30042   ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)  เท่ากบั  5    นัน่
คือ ค่าไค – สแควร์ มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(GFI)รวม  ทั้งค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว(AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.97 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) 
เท่ากบั 0.00058  และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of 
Approximation:  RMSEA) เท่ากบั 0.023  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ีวา่โมเดลการวิจยั
สอดคลอ้งกลมกลืน กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ 
ตวับ่งช้ีทั้ง 8 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก  มีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดตั้งแต่ 0.93 ถึง 1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ี G1.1-G1.8 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะย่อย       
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ตารางท่ี 63   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการจดักระบวนการเรียนรู้ 
สมรรถนะ
ยอ่ย 

ท่ี ตวับ่งช้ี
สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค –สแควร์  
 (Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) 

LEARNPRO 1 G2.1 0.89  
 

 
 

 
2 G2.2 0.78 
3 G2.3 0.96 
4 G2.4 0.99 
5 G2.5 0.99 
6 G2.6 0.99 
7 G2.7 0.96 
8 G2.8 0.98 
9 G2.9 0.97 
10 G2.10 0.95 
11 G2.11 0.95 
12 G2.12 0.91 
13 G2.13 0.97 
14 G2.14 0.97 
15 G215 0.98 
16 G2.16 0.94 
17 G2.17 0.99 
18 G2.18 0.98 
19 G2.19 0.98 
20 G2.20 0.98 

 
                  จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลการจดักระบวน 
การเรียนรู้  ดงัภาพประกอบท่ี 35 
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                                      Chi-Square=0.89,  df=17,  P-value=0.7635,  RMASEA=0.036 

  
                              ภาพประกอบท่ี  35 โมเดลการจดักระบวนการเรียนรู้  
                     
                   จากตารางท่ี 63 และภาพประกอบท่ี 35  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการจดักระบวนการเรียนรู้ พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจาก
ค่าไค– สแควร์  (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 0.89  ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากบั 0.7635 ท่ีชั้นแห่งความเป็น
อิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั 17   นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI)  มีค่าเท่ากบั  
0.897  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั 0.00088และค่าความคลาด เคล่ือนในการประมาณ  
การวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบวา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ 
ตวับ่งช้ีทั้ง 20  ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุด ตั้งแต่ 0.78 ถึง 0.98 และมีนยัส าคญั 
ทางสถิติ ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ีG2.1- G2.20  เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ี
ท่ีส าคญัของสมรรถนะยอ่ยการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้      
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ตารางท่ี  64  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ

จดัการเรียนการสอน 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
CLASSBAS 1 H1.1 0.89  

 
 
 

0.063 

 
 
 
 

0.84 

2 H1.2 0.99 
3 H1.3 0.99 
4 H1.4 0.98 
5 H1.5 0.96 
6 H1.6 0.99 
7 H1.7 0.98 
8 H1.8 1.00 
9 H1.9 0.96 

                        จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลการวดัและ
ประเมินผลในชั้นเรียน ดงัภาพประกอบ 36 

 
 

Chi-Square=0.063,  df=7,  P-value=0.6357,  RMASEA=0.026 
                              ภาพประกอบ  36   โมเดลการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน  
                จากตารางท่ี   64  และภาพประกอบท่ี  36  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดย
พิจารณาจาก ค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 0.063  ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากบั 0.6357  ท่ี
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั 7 นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์ มีนยั ส าคญัทางสถิติ  
และ  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับ แก้แล้ว 
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(AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.84 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั  0.0026 และค่าคลาด เคล่ือนใน 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.026 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีว่า
โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์     
                  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบท่ี พบว่า น ้ าหนกัองค์ประกอบ
ของตวับ่งช้ีทั้ง 9 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก  โดยมีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุด ตั้งแต่ 0.89-0.99 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ี H1.1-H1.9 เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
สมรรถนะยอ่ยการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
   
ตารางท่ี 65    แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และ      
                      เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ  b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
COMPUT 1 I 1.1 0.99  

 
 
 

0.085 
 

 

 
 
 
 

0.94 
 

 

2 I 1.2 0.99 
3 I 1.3 0.99 
4 I 1.4 0.97 
5 I 1.5 0.99 
6 I 1.6 0.98 
7 I 1.7 0.97 
8 I 1.8 0.99 
9 I 1.9 0.99 
10 I 1.10 0.97 
11 I 1.11 0.97 

 
                จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดงัภาพประกอบท่ี 37 
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Chi-Square=0.085,  df=8,  P-value=0.7307,  RMASEA=0.006 

ภาพประกอบท่ี 37 โมเดลทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
                       
                  จากตารางท่ี  65  และภาพประกอบท่ี  37  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ 
โมเดลทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้ง กบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 0.085  ค่า
ความน่าจะเป็น(p) เท่ากบั 0.7307  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั 8  นัน่คือ  
ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้ง ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI)    มีค่าเท่ากบั 0.94  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษ เหลือ(RMR) 
เท่ากบั    0.0036   และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
Approximation:  RMSEA) เท่ากบั 0.006ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดล การ
วจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                    เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้าหนกัองคป์ระกอบ
ของตวับ่งช้ีทั้ง 11 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก   มีค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดตั้งแต่  0.97 ถึง 0.99 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั .01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีตั้งแต่  ตวับ่งช้ี  I1.1 -  I1.11 เป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัของ สมรรถนะยอ่ย ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ตารางท่ี 66   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลทกัษะทางนวตักรรมและการเป็น 
                     ผูป้ระกอบการ 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ   b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
INOVAT 1 I 2.1 0.98  

1.45 
 

0.98   2 I 2.2 0.99 
3 I 2.3 0.96 
4 I 2.4 0.98 
5 I 2.5 0.99 

 
                     จากตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสามารถสร้างโมเดลทักษะทาง 
นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ ดงัภาพประกอบท่ี 38  
 
 
 
 
 
 
 

  Chi-Square=0.1.45,  df=2,  P-value=0.29371,  RMASEA=0.024 
ภาพประกอบ  38 โมเดลทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ  

 
                   จากตารางท่ี  66  และภาพประกอบท่ี  38  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ พบวา่  โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั 1.45  ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากบั 
0.29371  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom) เท่ากบั 2  นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์ มีนยัส าคญั
ทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้(AGFI)มีค่าเท่ากบั 0.98  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.00045  และค่าความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณ(RMSEA) เท่ากบั 0.024  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีว่า
โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
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                เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบวา่ น ้ าหนกัองค์ประกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง 5 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าต ่าสุดถึงสูงสุด ตั้งแต่ 0.96 ถึง 0.99 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  ทุกค่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ีI2.1 - I2.5 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะ
ยอ่ย ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 
ตารางท่ี 67    แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ 
                      และการใชแ้หล่งเรียนรู้    
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ  b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
CLASSBAS 1 I 3.1 0.89  

 
0.05 

 
 

1.00   
2 I 3.2 0.99 
3 I 3.3 0.99 
4 I 3.4 0.98 
5 I 3.5 0.96 

                  
                 จากตารางผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลการพฒันาส่ือ 
นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดงัภาพประกอบท่ี39 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 39  โมเดลการพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 

                  จากตารางท่ี 67  และภาพประกอบท่ี 39 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดล
การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค–สแควร์(Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 0.05  ค่าความน่าจะเป็น(p)เท่ากบั  
0.99726  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)   เท่ากบั 3 นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์  มีนยัส าคญั
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ทางสถิติ  และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้ 
แลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั1.00 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.00 และค่าความ คลาดเคล่ือน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์( RMSEA) เท่ากบั 0.00  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่
โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบวา่ น ้าหนักองค์ประกอบของ 
ตวับ่งช้ีทั้ง 5 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก มีค่า มีค่าต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.98 ถึง1.00 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01ทุกค่าซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีตั้ งแต่ตัวบ่งช้ีI3.1-I3.5เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญของ
สมรรถนะยอ่ย การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้  
 
ตารางท่ี  68   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนั 
                      กบัเพื่อนและมีทกัษะการท างานเป็นทีม 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ 

การจดัการเรียนการสอน 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
ENJHAN 1 J1.1 0.98  

 
 
 
 

1.085 

 
 
 
 
 

               0.96 

2 I 1.2 0.96 
3 I 1.3 0.97 
4 I 1.4 0.98 
5 I 1.5 1.00 
6 J1.6 0.98 
7 I 1.7 0.99 
8 I 18 1.00 
9 I 1.9 1.00 
10 I 1.10 0.96 
11 I 1.11 1.00 
12 I 1.12 0.99 

                       
                  จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เรียนร่วมกนักบัเพื่อนและมีทกัษะการท างานเป็นทีม ดงัภาพประกอบท่ี 40 
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Chi-Square=1.085,df=9,  P-value=0.3077,  RMASEA=0.0331 
ภาพประกอบท่ี 40 โมเดลส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและมีทกัษะการท างานเป็นทีม 

 
                  จากตารางท่ี 68  และภาพประกอบท่ี 40  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดล   
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและมีทกัษะการท างานเป็นทีมพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค–สแควร์ (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 1.085  ค่าความน่าจะ
เป็น(p) เท่ากบั 0.3077  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees  of  freedom)   เท่ากบั 9 นัน่คือ ค่าไค- สแควร์   
มีนยัส าคญัทางสถิติ  และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
ท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ (RMR) เท่ากบั  0.00452  และค่า 
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.0331 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  แสดงวา่
ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                    เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบวา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง 12 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าต ่าสุดถึงสูงสุดระหวา่ง 0.96 ถึง 1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ีJ1.1-J1.12 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะ
ยอ่ยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและมีทกัษะการท างานเป็นทีม 
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ตารางท่ี 69    แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก 
                      และความตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม    
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ  b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
GLOBAL 1 K1.1 0.97  

 
0.367 

 
 

0.96 
2 K1.2 0.99 
3 K1.3 1.00 
4 K1.4 0.99 
5 K1.5 0.96 
6 K1.6 0.99 
7 K1.7 0.98 

 
                         จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลความรู้ถึงความ
ตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม  ดงัภาพประกอบท่ี 41 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ภาพประกอบท่ี  41โมเดลความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม 
                      
               จากตารางท่ี   69  และภาพประกอบท่ี 41   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและมีทกัษะการท างานเป็นทีมพบว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 0.367  ค่า 
ความน่าจะเป็น(p) เท่ากบั 0.15927  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degrees  of  freedom)  เท่ากบั 2 นัน่คือ ค่า
ไค – สแควร์  มีนยัส าคญัทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดัระดบัความ  กลมกลืน (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบั



381 
 

ความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI)  มีค่าเท่ากบั 0.96  ค่าดชันี ก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั  
0.00073 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์   (RMSEA) เท่ากบั 0.046 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
0.05  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานท่ีวา่โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ พบวา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง 7 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าต ่าสุดถึงสูงสุด ระหวา่ง 0.98  ถึง 1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ี  K1.1 -  K1.7 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ 
สมรรถนะยอ่ยความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้ม 
 
ตารางท่ี 70   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลความรู้ทางความหลากหลายทาง 
                    วฒันธรรม  
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ 

การจดัการเรียนการสอน 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
 1 K2.1 0.98  

0.573 
 

1.00 2 K2.2 1.00 
3 K2.3 0.98 
4 K2.4 1.00 

                    
                            จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลความรู้ทาง
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ดงัภาพประกอบท่ี 42 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square=0.573,df=2,  P-value=1.0000,  RMASEA=0.0000 
                        ภาพประกอบท่ี 42 โมเดลความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 

                  จากตารางท่ี  70   และภาพประกอบท่ี  42   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดล ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษโ์ดย พิจารณาจากค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)   มีค่าเท่ากบั 0.573  ค่าความน่าจะเป็น(p) 
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เท่ากบั 1.00  ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees  of  freedom)   เท่ากบั  2   นัน่คือ  ค่าไค – สแควร์   มี
นยัส าคญัทางสถิติ  และ  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)  รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
ท่ี ปรับแกแ้ลว้  (AGFI) มีค่าเท่ากบั 1.00  ค่าดชันีก าลงัสองของเศษเหลือ(RMR) เท่ากบั 0.00   และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณ( RMSEA)  เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐาน
ท่ีวา่โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   
                    เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบว่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ
ของตวับ่งช้ีทั้ง 4 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวก  มีค่าต ่าสุดถึงสูงสุด ระหวา่ง 0.98 ถึง 1.00 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .01 ทุกค่า  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ี  K2.1 -  K2.4 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ของ สมรรถนะยอ่ย ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 

ตารางท่ี  71    แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี 

สมรรถนะ 
 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
 1 K3.1 0.99  

0.334 
 

 
                   0.95 2 K3.2 0.97 

3 K3.3 0.97 
4 K3.4 0.99 
5 K3.5 0.99 
6 K3.6 0.98 
7 K3.7 0.97 
8 K3.8 0.99 
9 K3.9 0.98 
10 K3.10 0.99 
11 K3.11 0.98 
12 K3.12 0.94 
13 K3.13 0.99 

 

                           จากตารางผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสามารถสร้างโมเดลทกัษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21  ดงัภาพประกอบท่ี 43 
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                                        Chi-Square=0.334,df=9,  P-value=0.4017,  RMASEA=0.0355 

ภาพประกอบท่ี   43    โมเดลทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

                  จากตารางท่ี  71 และภาพประกอบท่ี  43  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยพิจารณาจาก
ค่าไค – สแควร์  (Chi-Square)  มีค่าเท่ากบั0.334 ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากบั 0.4017 ท่ีชั้นแห่งความ
เป็นอิสระ  (degrees  of   freedom)   เท่ากบันัน่คือค่าไค – สแควร์   มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI)รวมทั้งค่าดชันีวดัระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากบั 0.95 ค่าดชันีก าลงัสองของ เศษเหลือ(RMR)เท่ากบั0.00143และค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.0355 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05  แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานท่ีว่า
โมเดลการ วจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    
                   เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามภาพประกอบ   พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวับ่งช้ีทั้ง  13 ตวับ่งช้ี  มีค่าเป็นบวกมีค่าต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.94 ถึง 1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01  ทุกค่าซ่ึง แสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีตั้งแต่ตวับ่งช้ี K3.1 - K3.13 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
สมรรถนะยอ่ยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
                  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทั้ง 20 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตาม
สมมุติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  นอกจากน้ี ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีมี
นยัส าคญัทางสถิติทุกค่าแสดงวา่ตวับ่งช้ีทั้งหมดน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบสมรรถนะและ
ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันั้นผูว้จิยัจึงน าผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยีนยนัอนัดบัท่ี
หน่ึงมาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองดว้ยโปรแกรมลิสเรลเพื่อพฒันาตวับ่งช้ี
รวมของตวับ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็นทั้งหมด 7 โมเดลเน่ืองจากการ
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วจิยัในคร้ังน้ีมีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวนมากโปรแกรมลิสเรลไม่สามารถจะท าการรวมตวับ่งช้ีทั้งหมด
ท่ีจะท าการวิเคราะห์ได้ในคร้ังเดียว  ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงได้แบ่งการวิเคราะห์โดยรวมตัวบ่งช้ีของ
สมรรถนะหลกัทั้งหมด 31 ตวับ่งช้ีเป็น1โมเดลและรวมตวับ่งช้ีของสมรรถนะประจ าสายงานตาม
สมรรถนะทั้ง 6 สมรรถนะ  ดงัตารางและภาพประกอบดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 72  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลสมรรถนะการจดั 
                  การเรียนรู้ประเภทสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
 
ท่ี 

 
ตวับ่งช้ี สมรรถนะ 

 

น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) 

 1 A1.1        0.74**  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.95 

2 A 1.2        0.73** 
3 A 1.3        0.73** 
4 A 2.1        0.66** 
5 A 2.2        0.67** 
6 B1.1 1.00** 
7 B1.2 1.00** 
8 B1.3 1.00** 
9 B1.4 1.00** 
10 B1.5 1.00** 
11 B1.6 1.00** 
12 B1.7 1.00** 
13 B1.8 1.00** 
14 B1.9 1.00** 
15 C1.1 0.98** 
16 C1.2 0.96** 
17 C1.3 0.93** 
18 C1.4 0.97** 
19 C1.5 0.96** 
20 D1.1 0.94** 
21 D1.2 0.96** 
22 D1.3 0.99** 
22 D1.3 0.99** 
23 D1.4 0.97** 
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ตารางท่ี 72 แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลสมรรถนะการจดั 
                  การเรียนรู้ประเภทสมรรถนะหลกั(ต่อ)       
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ 

 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) 

 22 D1.3 0.99**   
23 D1.4 0.97** 
24 D2.1 0.99** 
25 D2.2 0.99** 
26 D2.3 0.98** 
27 D2.4 0.98** 
28 E1.1 1.00** 
29 E1.2 0.97** 
30 E1.3 0.99** 
31 E1.4 0.98** 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 44 โมเดลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นสมรรถนะหลกั(Core Competencies)  
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                  จากภาพประกอบท่ี 44 โมเดลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ด้านสมรรถนะหลกั  (Core   
Competencies) พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้งหมด 31 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกโดยมีค่า
ตั้งแต่ 0.66-1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ทุกค่าแสดงวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ของสมรรถนะหลกัทั้ง 6 สมรรถนะ คือ 1) การพฒันาวิชาชีพ (Career Development) 2)จริยธรรม จรรยาบรรณ
และค่านิยม(Teacher’s ethics and values) 3) การส่ือสาร (Communication 4) การบริหารจดัการชั้นเรียน
(Classroom Management) และ5) การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา(Research for Learning Development) 
 
ตารางท่ี  73   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลการออกแบบ 
                      หลกัสูตร 
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
CURRI 

 
 
 
 
 

DESIGN 
 
 
 
 
 
 

  LEARN 

1 F1.1 0.96**  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.93 

2 F1.2 0.97** 
3 F1.3 1.00** 
4 F1.4 0.92** 
5 F1.5 1.00** 
6 F1.6 1.00** 
7 F2.1 0.86** 
8 F2.2 1.00** 
9 F2.3 0.99** 
10 F2.4 0.95** 
11 F2.5 0.99** 
12 F2.6 1.00** 
13 F2.7 0.96** 
15 F3.1 0.99** 
16 F3.2 0.99** 
17 F3.3 0.99** 
18 F3.4 1.00** 
19 F3.5 0.99** 

Chi-square=1.85, df=16, p=0.34,  GFI=0.93, RMSEA=0.004 
            **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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        ภาพประกอบท่ี 45 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 
 
                  จากภาพประกอบท่ี 45โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการออกแบบหลกัสูตร(Curriculum  
Design) พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 17 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.86-
1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ  
สมรรถนะย่อยทั้ ง 3สมรรถนะ คือ การพัฒนาหลักสูตร (CURRI) การออกแบบการเรียนรู้ 
(DESIGN)และการรู้รูปแบบการเรียนรู้(LEARN) และสมรรถนะประจ าสายงานดา้นการออกแบบ 
หลกัสูตร ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดคือ ตวับ่งช้ี 3, 5, 6ของสมรรถนะยอ่ยการพฒันา
หลกัสูตร ตวับ่งช้ี 2, 6ของสมรรถนะยอ่ยการออกแบบการเรียนรู้ และตวับ่งช้ี 4 ของสมรรถนะยอ่ย 
การรู้รูปแบบการเรียนรู้ โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.00 ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
น้อยท่ีสุดคือ ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ของสมรรถนะย่อยด้านการออกแบบการเรียนรู้โดยมีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.86 
 



388 
 

ตารางท่ี 74  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลการจดัการเรียนรู้        
สมรรถนะ

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
น ้าหนกั 
องคป์ระกอบ b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้(AGFI) 

EFFECT 1 G1.1 0.93**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.98 

2 G1.2 0.95** 
3 G1.3 1.00** 
4 G1.4 1.00** 
5 G1.5 0.97** 
6 G1.6 0.99** 
7 G1.7 0.98** 
8 G1.8 0.98** 
9 G2.1 0.89** 
10 G2.2 0.78** 
11 G2.3 0.96** 
12 G2.4 0.99** 
13 G2.5 0.99** 
14 G2.6 0.99** 
15 G2.7 0.96** 
16 G2.8 0.98** 
17 G2.9 0.97** 
18 G2.10 0.95** 
19 G2.11 0.95** 
20 G2.12 0.91** 
21 G2.13 0.97** 
22 G2.14 0.97** 
23 G215 0.98** 
24 G2.16 0.94** 
25 G2.17 0.99** 
26 G2.18 0.98** 
27 G2.19 0.98** 
28 G2.20 0.98** 

Chi-square=1.36, df=26, p=0.41,  GFI=0.98, RMSEA=0.02 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ภาพประกอบท่ี 46 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการจดัการเรียนรู้ 
               จากภาพประกอบท่ี 46 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการจดักระบวนการเรียนรู้(Learning  
Management ) พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 28 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกโดยมีค่าตั้งแต่ 
0.78-1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า แสดงวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ 
สมรรถนะย่อยทั้ง 2สมรรถนะ คือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (EFFECT)  และการจดักระบวนการเรียนการสอน(LEARNPRO) และสมรรถนะประจ า
สายงานดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือตวับ่งช้ี3และ6
ของสมรรถนะยอ่ยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยมี
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.00 ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือตวับ่งช้ีท่ี 3 ของ
สมรรถนะยอ่ยดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78   
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ตารางท่ี 75  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลการประเมินผูเ้รียน  
สมรรถนะ 

 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  
b 

ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้   

(AGFI) 
     
CLASSBAS 

1 H1.1 0.89**  
 
 
 

0.79 

 
 
 
 

0.91 

2 H1.2 0.99** 
3 H1.3 0.99** 
4 H1.4 0.98** 
5 H1.5 0.96** 
6 H1.6 0.99** 
7 H1.7 0.98** 
8 H1.8 1.00** 
9 H1.9 0.96** 

Chi-square=0.79, df=7, p=0.64,  GFI=0.91, RMSEA=0.004 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
     

ภาพภาพประกอบท่ี   47 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการประเมินผูเ้รียน 
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                 จากภาพประกอบท่ี 47 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการประเมินผูเ้รียน (Students’  
Evaluation) พบวา่ ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 9 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกโดยมีค่าตั้งแต่ 0.89-
1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ 
สมรรถนะยอ่ย 1 สมรรถนะ คือ การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน (CLASSBAS) และสมรรถนะ
ประจ าสายงานดา้นการการประเมินผลในชั้นเรียน  ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ของสมรรถนะย่อยการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน โดยมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ
เท่ากบั 1.00  ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบน้อยท่ีสุดคือ ตวับ่งช้ีท่ี 1 ของสมรรถนะยอ่ยดา้น   
การประเมินผลในชั้นเรียนโดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 
 
ตารางท่ี 76   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลการใชข้อ้มูล 
                     สารสนเทศเทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้    
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
COMPUT 1 I 1.1 0.99**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.98 
 
 

2 I 1.2 0.99** 
3 I 1.3 0.99** 
4 I 1.4 0.97** 
5 I 1.5 0.99** 
6 I 1.6 0.98** 
7 I 1.7 0.97** 
8 I 1.8 0.99** 
9 I 1.9 0.99** 
10 I 1.10 0.97** 
11 I 1.11 0.97** 
12 I 2.1 0.98** 
13 I 2.2 0.99** 
14 I 2.3 0.96** 
15 I 2.4 0.98** 
16 I 2.5 0.99** 
17 I 3.1 0.89** 
18 I 3.2 0.99** 
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ตารางท่ี 76  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลการใชข้อ้มูล 
                    สารสนเทศเทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ต่อ)   
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ 

 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
 19 I 3.3 0.99**   

20 I 3.4 0.98** 
21 I 3.5 0.96** 

Chi-square=1.03, df=19, p=0.39,  GFI=0.98, RMSEA=0.01 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

ภาพประกอบท่ี  48   โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการ                
                               พฒันา นวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
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                   จากภาพประกอบท่ี  48 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้(Using Information and technology by 
developing innovation to enhance learning)พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 21 ตวับ่งช้ี
มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.97-1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า แสดงวา่ตวับ่งช้ี
เหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ สมรรถนะยอ่ยทั้ง 3สมรรถนะ คือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (COMPUT) ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (INOVAT)และ
การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้(LEARNINNO) และสมรรถนะประจ าสาย
งานดา้นดา้นการใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดคือ ตวับ่งช้ี3, 4 ของสมรรถนะย่อยการพฒันาส่ือ
นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.00  ตวับ่งช้ีท่ีมีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ ตวับ่งช้ีท่ี 3 ของสมรรถนะย่อยด้านทกัษะทางนวตักรรมและ      
การเป็นผูป้ระกอบการโดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96 
 
ตารางท่ี 77  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลการท างานเป็นทีม 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  

(AGFI) 
ENJHAN 1 J1.1 0.98**  

 
 
 
 

0.58 

 
 
 
 
 

               0.95 

2 J1.2 0.96** 
3 J1.3 0.97** 
4 J1.4 0.98** 
5 J1.5 1.00** 
6 J1.6 0.98** 
7 J1.7 0.99** 
8 J1.8 1.00** 
9 J1.9 1.00** 
10 J1.10 0.96** 
11 J1.11 1.00** 
12 J1.12 0.99** 

            Chi-square=0.58, df=9, p=0.33,  GFI=0.95, RMSEA=0.02  **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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  ภาพประกอบท่ี  49   โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการท างานเป็นทีม 
 

                    จากภาพประกอบท่ี  49  โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานการท างานเป็นทีม(Team Work)  
พบวา่ ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 12 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก โดยมีค่าตั้งแต่ 0.96-1.00 และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า แสดงวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ สมรรถนะยอ่ย  
1สมรรถนะ คือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะการท างานเป็นทีม (ENJHAN) 
และสมรรถนะประจ าสายงานดา้นการท างานเป็นทีม  ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ  
ตวับ่งช้ี5, 8 และ 9 ของสมรรถนะย่อยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อน และทกัษะ         
การท างานเป็นทีม โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.00  ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ย
ท่ีสุดคือตวับ่งช้ีท่ี 2 โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.96 
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ตารางท่ี 78   แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองโมเดลสังคมและวฒันธรรม 
สมรรถนะ 

ยอ่ย 
ท่ี ตวับ่งช้ี สมรรถนะ 

การจดัการเรียนการสอน 
น ้าหนกั 

องคป์ระกอบ  b 
ค่าไค – สแควร์  
(Chi-Square) 

ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้  (AGFI) 

GLOBAL 1 K1.1 0.97**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.92 

2 K1.2 0.99** 
3 K1.3 1.00** 
4 K1.4 0.99** 
5 K1.5 0.96** 
6 K1.6 0.99** 
7 K1.7 0.98** 
8 K2.1 0.98** 
9 K2.2 1.00** 
10 K2.3 0.98** 
11 K2.4 1.00** 
12 K3.1 0.99** 
13 K3.2 0.97** 
14 K3.3 0.97** 
15 K3.4 0.99** 
16 K3.5 0.99** 
17 K3.6 0.98** 
18 K3.7 0.97** 
19 K3.8 0.99** 
20 K3.9 0.98** 
21 K3.10 0.99** 
22 K3.11 0.98** 
23 K3.12 0.94** 
24 K3.13 0.99** 

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

 
 



396 
 

 

ภาพประกอบท่ี  50 โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานสังคมและวฒันธรรม  

 

                จากภาพประกอบท่ี50โมเดลสมรรถนะประจ าสายงานสังคมและวฒันธรรม (Society and  
Culture)  พบวา่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 24 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกโดยมีค่าตั้งแต่0.94-
1.00 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกค่า แสดงว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
สมรรถนะย่อยทั้ ง 3 สมรรถนะ คือความรู้ถึงความตระหนักต่อโลกและความตระหนักรู้ถึง
สภาพแวดล้อม(GLOBAL) ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม  (CROSS) และทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (CENTURY) และสมรรถนะประจ าสายงานด้านสังคมและวฒันธรรม ตวับ่งช้ีท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองคอ์งคป์ระกอบมากท่ีสุดคือตวับ่งช้ี 3 ของสมรรถนะยอ่ยความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก และ
ความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม และตวับ่งช้ีท่ี 2 และ 4 ของสมรรถนะย่อยความรู้ทางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมโดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ1.00 ตัวบ่งช้ี ท่ีมีค่าน ้ าหนัก
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องคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุดคือ ตวับ่งช้ีท่ี 3 ของสมรรถนะย่อยดา้นความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและ
ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้มโดยองค์ประกอบ 
นอ้ยท่ีสุด คือ ตวับ่งช้ีท่ี 3 ของสมรรถนะยอ่ยดา้นความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้
ถึงสภาพแวดลอ้มโดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั0.96  
                 ตอนที ่4 ผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน  
                  การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 11 คน ประเมินตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน 4 ดา้นคือ ดา้น ความถูกตอ้ง (Accuracy standard) ดา้นความเหมาะสม  (Propriety standard) 
ดา้นความเป็นไปได ้ (Feasibility standard) และ ดา้นการเป็นประโยชน์ (Utility standard)  สรุปผล 
ดงัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี  79    แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ 
                                             ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
5 
6 

 
45.46 
54.54 

2. อาย ุ
   2.1  ต  ่ากวา่ 40 ปี  
   2.2  40– 50 ปี 
   2.3  51 – 60 ปี 
   2.4  มากกวา่ 60 ปี 

 
0 
3 
5 
3 

 
0.00 
27.27 
45.46 
27.27 

3.ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
   3.1  ต ่ากวา่ 10ปี 
   3.2  10-20 ปี 
   3.3  21-30 ปี 
   3.4. 31-40 ปี 

 
2 
0 
1 
8 

 
18.19 
0.00 
9.09 
72.72 

4.ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง 
   4.1 ดา้นการบริหารการศึกษา 
   4.2 ดา้นหลกัสูตรและการสอน 
   4.2 ดา้นวดัผลและประเมินผล 

 
3 
5 
3 

 
27.27 
45.46 
27.27 
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                 จากตาราง พบวา่ กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ54.54 
เป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46  เม่ือจ าแนกตามอายุพบวา่มีอายุมากกวา่51-60 ปีมี 
มากท่ีสุดจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46  รองลงมาคือช่วงอายุระหวา่ง 31 – 35 ปีและช่วงอายุ
ระหวา่ง 41 –45 ปี จ  านวนอยา่งละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 ช่วงอายรุะหวา่ง 36– 40 ปี จ  านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ13.33และช่วงอายุระหวา่ง 26 – 30 ปีจ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  เม่ือพิจารณา
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานช่วงระหวา่ง 
31-40 ปีมากท่ีสุดจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ72.72 ต  ่ากวา่ 10 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ18.19 
ช่วงระหว่าง 21-30 ปีจ านวน 1คนคิดเป็นร้อยละ9.09 ส าหรับการด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัมี
ผูท้รงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งในด้านบริหารการศึกษา จ านวน 3 คนคนคิดเป็นร้อยละ27.27  ด้าน
หลกัสูตรและการสอนจ านวน 5 คนคนคิดเป็นร้อยละ 45.46     และดา้นการวดัผลและประเมินผล
จ านวน 3 คนคนคิดเป็นร้อยละ27.27   
 
ตารางท่ี   80   แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้งและดา้นความเหมาะสมของ 
                      องคป์ระกอบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล       
                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ 
ถูกตอ้ง 

 
แปลผล 

ดา้นความ
เหมาะสม 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1.การก าหนดสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ า
สายงาน     

4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.73 0.65 มากท่ีสุด 

2. การก าหนดช่ือสมรรถนะและค านิยาม 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 
3. การก าหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ
หลกั 

4.82 0.41 มากท่ีสุด 4.73 0.47 มากท่ีสุด 

4. การก าหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

5. การก าหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะของแต่ละสมรรถนะยอ่ย            4.82 0.60 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 
6. การก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) 
ประกอบดว้ย กลุ่มความรู้  (K:Knowledge) กลุ่ม
ทกัษะ (S:Skill) และกลุ่มทศันคติ (A:Attitudes) 

4.64 0.51 มากท่ีสุด 4.73 0.65 
 

มากท่ีสุด 

7. การก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) ของแต่ละ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.73 0.65 มากท่ีสุด 

8.การก าหนดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะ 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.91 0.30 มากท่ีสุด 
                              ค่าเฉลีย่รวม 4.85 0.38 มากทีสุ่ด 4.79 0.50 มากทีสุ่ด 



399 
 

                 จากตาราง   ผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้งขององคป์ระกอบของสมรรถนะใน
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (  ̅  = 4.85,S.D=0.38 ) และในภาพรวมดา้นความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบสมรรถนะมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั(  ̅  =4.79,S.D=0.50) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคุณภาพด้านความถูกต้องด้านและด้านความเหมาะสมของรูปแบบ
สมรรถนะมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายขอ้ ส าหรับผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้ง
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดมีทั้ งหมด 5รายการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือการก าหนดสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงาน  การก าหนดช่ือสมรรถนะและค านิยาม      การก าหนดสมรรถนะยอ่ยของ
แต่ละสมรรถนะประจ าสายงาน  การก าหนดกลุ่มของสมรรถนะตามหลกัการ (K-S-A)ของแต่ละตวั
บ่งช้ีสมรรถนะและการก าหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (  ̅  =4.91,S.D=0.30 )  รองลงมามี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือการก าหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะของแต่ละสมรรถนะย่อย (  ̅=4.82,S.D=0.60)การ
ก าหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลกั(  ̅ =4.82 ,S.D=0.41 )  และการก าหนดกลุ่มของ
สมรรถนะ(K-S-A) ประกอบดว้ยกลุ่มความรู้  (K:Knowledge) กลุ่มทกัษะ (S:Skill) และกลุ่มทศันคติ 
(A:Attitudes) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅=4.64,S.D=0.51 )  ตามล าดบั 
                ดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบของสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการก าหนดเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ (  ̅=4.91,S.D=0.30 )  รองลงมา คือ การก าหนดช่ือสมรรถนะ และค านิยาม   
การก าหนดสมรรถนะยอ่ยของแต่ละสมรรถนะประจ าสายงานและการก าหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะของ
แต่ละสมรรถนะย่อยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (  ̅=4.82,S.D=0.41 )  รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือการ
ก าหนดสมรรถนะย่อยของแต่ละสมรรถนะหลกั(  ̅=4.73,S.D=0.47)  การก าหนดสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงาน การก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ(K-S-A) ประกอบ ดว้ยกลุ่มความรู้ (K: 
Knowledge) กลุ่มทกัษะ (S:Skill) และกลุ่มทศันคติ (A:Attitudes) และการก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ
(KSA)ของแต่ละตวับ่งช้ีสมรรถนะโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=4.73,  S.D=0.65)    
 
ตารางท่ี 81    แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปได ้และดา้นการเป็นประโยชน์ของ 
                     องคป์ระกอบของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความเป็น 
ประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1.การก าหนดสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงาน     5.00 0.00 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. การก าหนดช่ือสมรรถนะและค านิยาม 4.82 0.41 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. การก าหนดสมรรถนะยอ่ยของแต่ละสมรรถนะหลกั 4.64 0.67 มากท่ีสุด 4.91 0.32 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 81 แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปได ้และดา้นการเป็นประโยชน์ของ 
                  องคป์ระกอบของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)    
                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความเป็น
ประโยชน ์

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

4. การก าหนดสมรรถนะยอ่ยของแต่ละสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

4.82 0.41 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. การก าหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะของแต่ละ 
สมรรถนะยอ่ย    

4.82 0.41 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. การก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) 
ประกอบดว้ย กลุ่มความรู้  (K:Knowledge) กลุ่ม
ทกัษะ (S:Skill) และกลุ่มทศันคติ (A:Attitudes) 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 
5.00 

 
0.00 มากท่ีสุด 

7. การก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) ของแต่
ละตวับ่งช้ีสมรรถนะ 

4.82 0.41 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

8.การก าหนดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะ 4.91 0.30 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
                              ค่าเฉลีย่รวม 4.82 0.33 มากทีสุ่ด 4.99 0,04 มากทีสุ่ด 

 
                     จากตาราง     ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของ
สมรรถนะในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  ̅ = 4.82,S.D=0.33) และในภาพรวมด้าน
ความเป็นประโยชน์ขององค์ประกอบสมรรถนะมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั(  ̅ = 
4.99,S.D=0.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่คุณภาพและดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบสมรรถนะ
มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ   การก าหนดสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะประจ าสายงานและการก าหนดกลุ่มของสมรรถนะ(KSA) ประกอบด้วย กลุ่มความรู้  
(K:Knowledge) กลุ่มทกัษะ (S:Skill) และกลุ่มทศันคติ (A:Attitudes)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน(  ̅ 
=5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือการก าหนดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะ(  ̅ =4.91,S.D=0.30)  ส าหรับ
ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็นประโยชน์พบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุดมีทั้งหมด 7รายการโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั(  ̅ =5.00,S.D=0.00) ส าหรับรายการท่ีเหลืออีก 1 รายการคือ การก าหนดสมรรถนะ
ยอ่ยของแต่ละสมรรถนะหลกัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅=4.91,S.D=0.32)   
                 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลขององคป์ระกอบของสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ดา้นมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้น
ความเป็นประโยชน์(  ̅ = 4.99,S.D=0.04)  รองลงมาคือดา้นความถูกตอ้ง(  ̅  = 4.85,S.D=0.38) ดา้น
ความเป็นไปได ้(  ̅ = 4.82,S.D=0.33)และดา้นความเหมาะสม(  ̅  =4.79,S.D=0.50) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  82    แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้งและดา้นความเหมาะสมของ 
                     สมรรถนะหลกั 
                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ 
ถูกตอ้ง 

 
แปลผล 

ดา้นความ
เหมาะสม 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1   สมรรถนะการพฒันาวชิาชีพ   มี 2 สมรรถนะยอ่ย   
     1.1.  การบริการทางวชิาชีพและชุมชน  
     1.2  ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจ
พฒันา ดา้นวชิาการ              

 
4.91 
4.91 
 

 
0.30 
0.30 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
4.73 
4.91 
 

 
0.65 
0.30
  

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

                        สมรรถนะการพฒันาวชิาชีพ    4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.82 0.48 มากท่ีสุด 

2  สมรรถนะจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 
    มี1 สมรรถนะยอ่ย       
       -จริยธรรมวชิาชีพ   

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.91 0.30  มากท่ีสุด 
3   สมรรถนะการส่ือสาร มี 1 สมรรถนะยอ่ย 
       - ทกัษะการส่ือสาร 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

 
4.73 

 
0.47 

 
มากท่ีสุด 

                            สมรรถนะการส่ือสาร 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
4.สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน 
      -การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
      -การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 
4.82 
4.82 

 
0.41 
0.41 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
4.73 
4.73 

 
0.46 
0.46 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน 4.82 0.41 มากท่ีสุด 4.73 0.46 มากท่ีสุด 

5 สมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา  มี1 
สมรรถนะยอ่ย  
    -การวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา 4.91 0.30 มากท่ีสุด 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.91 0.30 มากท่ีสุด 
                                    ค่าเฉล่ียรวม 4.89 0.33 มากทีสุ่ด 4.81 0.42 มากทีสุ่ด 
                          
                   จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกตอ้งของสมรรถนะหลกัในภาพรวมมี  
คุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.89,S.D=0.33 ) และในภาพรวมดา้นความเหมาะสมของสมรรถนะ
หลกัมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ( ̅=4.81,S.D=0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
คุณภาพดา้นความถูกตอ้งดา้นและดา้นความเหมาะสมของสมรรถนะหลกัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 
ท่ีสุดทุกรายขอ้ ส าหรับผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้งของสมรรถนะหลกั พบวา่สมรรถนะ 
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  การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน ( ̅=4.91,S.D=0.30)  รองลงมาคือสมรรถนะ  
การบริหารจดัการชั้นเรียน ( ̅=4.82,S.D=0.41) 
                  ดา้นความถูกตอ้งของสมรรถนะย่อย พบว่าสมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสมรรถนะย่อย การบริการทางวิชาชีพและชุมชน ทักษะการบริหารจดัการ/         
การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ  จริยธรรมวิชาชีพ  ทกัษะการส่ือสารและการวิจยัในชั้นเรียน/
การวิจยัทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากนั(  ̅=4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้และการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้(  ̅=4.82,S.D=0.41)  
                  ดา้นความเหมาะสมของสมรรถนะหลกั พบวา่สมรรถนะจริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยม 
และสมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษามีความเหมาะสมมากท่ีสุดเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียคือ ( ̅=4.91 
,S.D=0.30) รองลงมาคือสมรรถนะการพฒันาวิชาชีพ  (  ̅=4.82,S.D=0.48) สมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียน(  ̅=4.73,S.D=0.46) และสมรรถนะการส่ือสาร(  ̅= 4.73,S.D=0.47) ตามล าดบั 
                 ส าหรับดา้นความเหมาะสมของสมรรถนะยอ่ย พบว่า สมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ  จริยธรรม
วิชาชีพ  และการวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั ( ̅=4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้(  ̅=4.82,S.D=0.41) ทกัษะการส่ือสาร( ̅=4.73,S.D=0.47)การบริการทางวิชาชีพ
และชุมชน(  ̅=4.73,S.D=0.65) และการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ( ̅=4.64,S.D=0.51) ตามล าดบั      
 
ตารางท่ี   83  แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของ 
                      สมรรถนะหลกั 

                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

การพิจารณารารายสมรรถนะ 
สมรรถนะหลกั  
    1.  การพฒันาวชิาชีพ    มี 2 สมรรถนะยอ่ย   
     1.1  การบริการทางวชิาชีพและชุมชน 
     1.2  ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้าง
แรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ  

 
 
 

4.73 
4.82 

 

 
 
 

0.47 
0.41 

 

 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 

 
 
 

4.73 
4.82 

 
 
 

0.30 
0.30 

 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการพฒันาวชิาชีพ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 4.78 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 83   แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของ 
                      สมรรถนะหลกั(ต่อ) 

                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

2. จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม  
     มี1 สมรรถนะยอ่ย  
   -จริยธรรมวชิาชีพ   

 
 

4.82 

 
 

0.41 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

4.82 

 
 

0.41 

 
 

มากท่ีสุด 
สมรรถนะจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 4.82 0.41 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 
3   สมรรถนะการส่ือสาร มี 1 สมรรถนะยอ่ย 

       - ทกัษะการส่ือสาร 
 

4.73 
 

0.47 
 
มากท่ีสุด 

 
4.73 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการส่ือสาร 4.73 0.47 มากท่ีสุด 4.73 0.41 มากท่ีสุด 
4.  การบริหารจดัการชั้นเรียน มี2 สมรรถนะ
ยอ่ย   
    4.1 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
    4.2 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

 
4.82 
4.91 

 
0.41 
0.30 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
4.82 
4.91 

 
0.41 
0.41 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน 4.87 0.36 มากท่ีสุด 4.87 0.41 มากท่ีสุด 
5.  การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา    
        มี 1สมรรถนะยอ่ย    
      -การวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทาง
การศึกษา 

 
 

4.91 

 
 

0.30 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

4.91 

 
 

0.30 

 
 

มากท่ีสุด 

สมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.91 0.30 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.82 0.40 มากทีสุ่ด 4.82 0.30 มากทีสุ่ด 

 
             จากตาราง   ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็นไปได้ของสมรรถนะหลกัในภาพรวมมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.82,S.D=0.40)  และในภาพรวมดา้นความเป็นประโยชน์มีคุณภาพ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั(  ̅=4.82,S.D=0.30 )  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ คุณภาพ
ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะหลกัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดข้องสมรรถนะหลกั พบวา่สมรรถนะ
ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมรรถนะการวิจัยเพื่อพฒันาการศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากับ( ̅=4.91,S.D=0.30) 
รองลงมาคือสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน ( ̅=4.87,S.D=0.36) สมรรถนะจริยธรรม 
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จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม ( ̅ =4.82,S.D=0.41)  สมรรถนะการพัฒนาวิชาชีพ( ̅ = 
4.78,S.D=0.44)และสมรรถนะการส่ือสาร ( ̅ =4.73,S.D=0.47)  ตามล าดบั 
                ดา้นความเป็นไปไดข้องสมรรถนะยอ่ย พบวา่สมรรถนะยอ่ยทุกสมรรถนะมีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ สมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
และการวิจัยในชั้นเรียน/การวิจัยทางการศึกษาโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน( ̅ =4.91,S.D=0.30) 
รองลงมาคือ  ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการ   จริยธรรมวิชาชีพ  การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ =4.82,S.D=0.41)  ส าหรับ     
การบริการทางวิชาชีพและชุมชน และทกัษะการส่ือสารมีค่าเฉล่ียเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅ = 
4.37,S.D=0.47)   
                 ดา้นความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะหลกั พบวา่ สมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา
มีค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ =4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือสมรรถนะการบริหารจดัการ
ชั้นเรียน(  ̅ = 4.87,S.D=0.41) สมรรถนะจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม ( ̅ =4.82,S.D=0.41)  
สมรรถนะการพฒันาวิชาชีพ(  ̅ =4.78,S.D=0.30) และสมรรถนะการส่ือสาร(  ̅ =4.73,S.D=0.41)  
ตามล าดบั 
                  ดา้นความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะยอ่ย พบวา่ สมรรถนะยอ่ยทุกสมรรถนะมีคุณภาพ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ สมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทาง
การศึกษา (  ̅ = 4.91,S.D=0.30) และการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (  ̅ =4.91,S.D=0.41) 
รองลงมา คือทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการ (  ̅ =4.91,S.D=0.30)     
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้   จริยธรรมวิชาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  ( ̅ = 
4.82,S.D=0.41)  การบริการทางวิชาชีพและชุมชน (  ̅ =4.73,S.D=0.30) และทกัษะการส่ือสาร( ̅ = 
4.73,S.D=0.41) ตามล าดบั     
                 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะหลกัตามกรอบมาตรฐานการประเมินทั้ง 4 
ดา้นพบวา่ทั้ง 4 ดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นความถูกตอ้ง (  ̅ = 
4.89,S.D=0.33 ) รองลงมาคือความเป็นประโยชน์ (  ̅ = 4.82,S.D=0.30 )  ดา้นความเป็นไปได(้  ̅ = 
4.82,S.D=0.40)และดา้นความเหมาะสม (  ̅ = 4.81,S.D=0.42 ) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี   84   แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้งและดา้นความเหมาะสมของ 
                      สมรรถนะประจ าสายงาน 
                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ 
ถูกตอ้ง 

 
แปลผล 

ดา้นความ
เหมาะสม 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1 สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร  
     มี 3สมรรถนะยอ่ย  
    1.1 การพฒันาหลกัสูตร  
    1.2 การออกแบบการเรียนรู้   
    1.3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
4.82 
4.82 
4.64 

 
0.60 
0.41 
0.67 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
4.73 
4.82 
4.64 

 
0.65 
0.41 
0.51 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร 4.76 0.56 มากท่ีสุด 4.73 0.52 มากท่ีสุด 

2.สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ มี 2 สมรรถนะยอ่ย 
   2.1  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิค 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   2.2 การจดักระบวนการเรียนการสอน  

 
4.82 

 
4.82 

 
0.41 
 
0.41 

 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

 
4.82 

 
4.82 

 
0.41 
 
0.41 

 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ 4.82 0.41 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

3. สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน  มี 1 สมรรถนะยอ่ย 
     -การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.91 0.30 มากท่ีสุด 

4. สมรรถนะการใชข้อ้มลูสารสนเทศ เทคโนโลยแีละ
การพฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มี 3 
สมรรถนะยอ่ย   
  4.1 ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 4. 2 ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 4.3 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

 
 

4.91 
 

4.55 
4.91 

 
 
0.30 

 
0.69 
0.30 

 
 
มากท่ีสุด 
 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 

4.64 
 

4.27 
4.91 

 
 
0.51 

 
0.47 
0.30 

 
 
มากท่ีสุด 
 
มาก 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการใชข้อ้มลูสารสนเทศ เทคโนโลยแีละ 
การพฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
4.79 

 
0.43 

 
มากท่ีสุด 

 
4.61 

 
0.43 

 
มากท่ีสุด 

5 สมรรถนะการท างานเป็นทีม มี 1สมรรถนะยอ่ย   
 -ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนร่วมกนักบัเพ่ือนและทกัษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม 

 
5.00 
 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 
 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการท างานเป็นทีม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.91 0.30 มากท่ีสุด 

สมรรถนะสังคมและวฒันธรรม 4.70 0.58 มากท่ีสุด 4.70 0.44 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.79 0.45 มากท่ีสุด 4.73 0.43 มากท่ีสุด 
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                  จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องของสมรรถนะประจ าสายงานใน
ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  ̅ = 4.79,S.D=0.45) และในภาพรวมดา้นความเหมาะสม
ของสมรรถนะประจ าสายงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั(  ̅ = 4.73,S.D=0.43 )  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่คุณภาพดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความเหมาะสมของสมรรถนะประจ า
สายงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ   ส าหรับผลการประเมินคุณภาพดา้นความถูกตอ้ง
ของสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า  สมรรถนะการท างานเป็นทีมมีค่า เฉล่ียสูงสุด(   ̅ = 
5.00,S.D=0.00) รอง ลงมาคือสมรรถนะการประเมินผูเ้รียน(  ̅ = 4.91,S.D=0.30) สมรรถนะการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ( ̅ = 4.82,S.D=0.41) สมรรถนะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ          
การพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ( ̅ = 4.79,S.D=0.43) สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร( 
 ̅ = 4.76,S.D=0.56) และสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม ( ̅ = 4.70,S.D=0.58) ตามล าดบั 
                  ดา้นความถูกตอ้งของสมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีสมรรถนะย่อย การส่งเสริมให้ผู ้เรียนเรียนร่วมกันกับเพื่อนและทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียสูงสุด(  ̅ = 5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือการวดัและประเมินผล
ในชั้นเรียน  ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการพฒันาส่ือ
นวตักรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  (  ̅ = 4.91,S.D=0.30)  ส าหรับ
สมรรถนะยอ่ยการออกแบบการเรียนรู้  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนการสอน และ ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมมี
ค่า เฉล่ียเท่ากันคือ (  ̅ = 4.82,S.D=0.41) รองลงมาคือการพฒันาหลักสูตร(  ̅ = 4.82,S.D=0.60)
ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก และความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม(  ̅ = 4.64,S.D=0.51)การรู้
รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน(  ̅ = 4.64,S.D=0.67) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21(  ̅ = 4.64,S.D=0.81)
ทกัษะ และทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการสนเทศและการส่ือสาร(  ̅ = 4.55,S.D=0.69) 
ตามล าดบั 
                  ดา้นความเหมาะสมของสมรรถนะยอ่ย พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สมรรถนะ
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้และ
การใชแ้หล่งเรียนรู้ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีม 
และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั( ̅ = 4.91,S.D=0.30) ซ่ึงมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การออก แบบการเรียนรู้  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ย
เทคนิค การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีค่า เฉล่ียเท่ากัน ( ̅ 
=4.82,S.D=0.41) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การพฒันาหลกัสูตร(  ̅ = 4.73,S.D=0.65) มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม  การรู้รูปแบบ 
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การเรียนรู้ของผูเ้รียน ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากนั (  ̅ = 4.64,S.D=0.51)มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลก 
และความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม ( ̅ =4.55,S.D=052) มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
และทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ( ̅=4.27,S.D=0.47) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  85  แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของ 
                     สมรรถนะประจ าสายงาน  

                                   
รายการประเมิน 

ดา้นความ
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

สมรรถนะประจ าสายงาน   
  1 การออกแบบหลกัสูตร มี3สมรรถนะยอ่ย   
    1.1การพฒันาหลกัสูตร 
    1.2 การออกแบบการเรียนรู้ 
    1.3 การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
 

5.00 
4.73 
4.64 

 
 

0.00 
0.47 
0.51 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 

4.82 
4.73 
4.73 

 
 

0.41 
0.47 
0.47 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

2. การจดักระบวนการเรียนรู้ มี 2 สมรรถนะยอ่ย    
   2.1  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ดว้ยเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   2.2 การจดักระบวนการเรียนรู้ 

 
4.73 

 
4.82 

 
0.47 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
4.91 

 
5.00 

 
0.30 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการจดักระบวนการเรียนรู้ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 4.96 0.15 มากท่ีสุด 

3. การประเมินผูเ้รียน  มี 1สมรรถนะยอ่ย  
     -การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน 

 
4.91 

 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

 
4.82 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน 4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

4 การใชข้อ้มลูสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการ
พฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มี3 
สมรรถนะยอ่ย 
4.1 ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.2 ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 
4.3 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้  

 

 
 

4.82 
 

4.64 
 

5.00 

 
 
 

0.41 
 

0.51 
 

0.00 

 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 

4.91 
 

4.73 
 

4.82 

 
 
 

0.30 
 

0.47 
 

0.41 

 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
สมรรถนะการใช้ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการพฒันานวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.82 
 

0.31 
 

มากท่ีสุด 4.82 0.39 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  85แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของ 
                        สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)    

                                   
รายการประเมิน 

ดา้นความ
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

5. การท างานเป็นทีมมี 1สมรรถนะยอ่ย  
-ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนร่วมกนักบัเพ่ือนและ
ทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีม  

 

 

4.91 

 
 

0.30 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

มากท่ีสุด 
สมรรถนะการท างานเป็นทีม 4.91 0.30 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. สังคมและวฒันธรรม   มี 3 สมรรถนะยอ่ย   
 6.1  ความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความ
ตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม           
 6.2  ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม  
 6.3  ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
4.64 

 
4.55 
4.91 

 
0.51 

 
0.52 
0.30 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
4.64 

 
4.64 
5.00 

 
0.51 

 
0.51 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

สมรรถนะสังคมและวฒันธรรม 4.70 0.44 มากท่ีสุด 4.76 0.34 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.82 0.35 มากท่ีสุด 4.89 0.29 มากท่ีสุด 

 
                  จากตาราง   ผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดข้องสมรรถนะประจ าสายงานใน 
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(  ̅ =4.82,S.D=0.35 )และในภาพรวมดา้นความเป็นประโยชน์
ของสมรรถนะประจ าสายงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั  (  ̅ =4.89,S.D=0.29 )  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่คุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะ 
ประจ าสายงานมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ   ส าหรับผลการประเมินคุณภาพดา้นความ 
เป็นไปได้ของสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมและสมรรถนะ            
การประเมินผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ = 4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือ  
สมรรถนะการใช้ขอ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้(  ̅ =  
4.82,S.D=0.31) สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร( ̅ =4.80,S.D=0.33) สมรรถนะการจดักระบวนการ
เรียนรู้(  ̅ = 4.78,S.D=0.44) และสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม(  ̅ = 4.70,S.D=0.44) ตามล าดบั 
                  ดา้นความเป็นไปได้ของสมรรถนะย่อย พบว่า สมรรถนะย่อยมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกสมรรถนะย่อย  สมรรถนะย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการพฒันาหลกัสูตรและการพฒันาส่ือ
นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั( ̅ = 5.00,S.D=0.00) รองลงมา 
คือ การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน  การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกันกับเพื่อนและทักษะ
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กระบวนการท างานเป็นทีม และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( ̅ =4.91,S.D=0.30) 
ส าหรับ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( ̅ 
=4.82,S.D=0.31)การจดักระบวนการเรียนรู้ ( ̅ =4.82,S.D=0.41) การออกแบบการเรียนรู้ การส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั   
(  ̅ =4.73,S.D=0.47)  การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู ้เ รียน  ทักษะทางนวัตกรรม และการเป็น
ผูป้ระกอบการ  และความรู้ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.64,S.D=0.51) และความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม(  ̅ 
=4.55,S.D=0.52)  ตามล าดบั 
                 ดา้นความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่าสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือสมรรถนะการท างานเป็นทีมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅= 5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือสมรรถนะ   
การจดักระบวนการเรียนรู้(  ̅ =4.96,S.D=0.15) สมรรถนะการใช้ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ
การพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้(  ̅ =4.82,S.D=0.39) สมรรถนะการประเมินผูเ้รียน(  ̅ 
=4.82,S.D=0.41) สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร(  ̅ =4.77,S.D=0.45) และสมรรถนะสังคมและ
วฒันธรรม(  ̅ =4.76,S.D=0.34) ตามล าดบั 
                 ด้านความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะย่อยของสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า  
สมรรถนะยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการจดักระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนักบั 
เพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีม และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ียเท่ากนัโดยมี 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅ =5.00,S.D=0.00) รองลงมาคือการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิค
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=4.91, S.D=0.30)   การพฒันาหลกัสูตร การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน และ    
การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้มีค่าเฉล่ียเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั( ̅ 
=4.82,S.D=0.41)การออกแบบการเรียนรู้ การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนทกัษะทางนวตักรรม และ
การเป็นผูป้ระกอบ การมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅ =4.73,S.D=0.47) ความรู้ถึงความตระหนักต่อโลกและ
ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้มและ ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ 
=4.64,S.D=0.51)    
                สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะประจ าสายงานตามกรอบมาตรฐาน          
การประเมินทั้ง 4 ดา้นพบวา่ทั้ง 4 ดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้น 
ความเป็นประโยชน์ (  ̅=4.89,S.D=0.29 )  รองลงมาคือดา้นความเป็นไปได้ ( ̅=4.82,S.D=0.35 )  
ดา้นความถูกตอ้ง (  ̅ =4.79,S.D=0.45) และดา้นความเหมาะสม(  ̅ =4.73,S.D=0.43 ) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 86  แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของ 
                    สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    

                                   
รายการประเมิน 

ดา้นความเป็นไป
ได ้

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 
1สามารถน าไปประเมินสมรรถนะการปฏิบติัการ
สอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไดจ้ริงและ
สามารถน าไปใชร้วบรวมขอ้มลูหรือสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 

4.82  0.41 
 

มากท่ีสุด 
 

4.91 0.30 มากท่ีสุด 

2. รวบรวมขอ้มลูหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการ
เรียน การสอนเพื่อจดัท าฐานขอ้มลูและเป็น
กรอบในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.91 0.30 มากท่ีสุด 4.91 0.30 มากท่ีสุด 

3. ครูสามารถน าขอ้มลูดา้นการจดัการเรียน 
การสอนตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
ท่ีพฒันาข้ึนไป พฒันาปรับปรุงการสอน 

4.82 0.41 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

4.  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น   ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   ศึกษานิเทศก ์  ผูป้กครอง 
สามารถน าขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน
ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี
พฒันาข้ึนไปเสนอแนะหรือวางแผนในการ 
พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล  

4.55 0.52 มากท่ีสุด 4.64 0.51 มากท่ีสุด 

5.สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือประกอบการประเมินคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.73 0.47 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.77 0.42 มากท่ีสุด 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

4.  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น   ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   ศึกษานิเทศก ์  ผูป้กครอง 
สามารถน าขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน
ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี
พฒันาข้ึนไปเสนอแนะหรือวางแผนในการ 
พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล  

4.55 0.52 มากท่ีสุด 4.64 0.51 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 86  แสดงผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดแ้ละดา้นความเป็นประโยชน์ของ 
                    สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ)   

                                   
รายการประเมิน 

ดา้นความ
เป็นไปได ้

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

5.สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือประกอบการประเมินคุณภาพการ
จดัการเรียน 
การสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.73 0.47 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.77 0.42 มากท่ีสุด 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

 
                  จากตาราง   ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็นไปได้ของสมรรถนะและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(  ̅ =4.77,S.D=0.42) และในภาพรวมด้านความเป็นประโยชน์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั(  ̅ =4.82,S.D=0.39 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าคุณภาพดา้นความเป็นไปได้  และ
ด้านความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุก
รายการ ส าหรับผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นไปไดข้องของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ด้านความสามารถรวบรวมข้อมูลหรือ
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลและ
เป็นกรอบในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเฉล่ียสูงสุด    
(  ̅ =4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน
สามารถน าไปประเมินสมรรถนะการปฏิบติัการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลได้จริงและ
สามารถน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและในดา้น
ของครูสามารถน าข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะท่ี
พฒันาข้ึนไป พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (  ̅ = 
4.82,S.D=0.41) รองลงมาคือสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(  ̅ = 4.73,S.D=0.47) และด้านผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ศึกษานิเทศก ์  
ผูป้กครอง สามารถน าขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนรู้ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน
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ไปเสนอแนะหรือวางแผนในการ พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ = 4.55,S.D=0.52) ตามล าดบั 
                ด้านความเป็นประโยชน์ พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านสมรรถนะและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปประเมินสมรรถนะการปฏิบติัการสอนของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากลไดจ้ริง  และดา้นความสามารถรวบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนเพื่อจดัท าฐานข้อมูลและเป็นกรอบใน     
การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนัคือมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  (  ̅ = 4.91,S.D=0.30) รองลงมาคือดา้นของครูสามารถน าขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนรู้
ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึนไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของตนเองและ
ดา้นสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั    
(  ̅ = 4.82,S.D=0.41) ส าหรับดา้นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ศึกษานิเทศก ์  
ผูป้กครอง สามารถน าขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนรู้ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน
ไปเสนอแนะหรือวางแผนในการ พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ = 4.82,S.D=0.41) ตามล าดบั 
            
ตารางท่ี 87    แสดงผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความถูกตอ้งและดา้นความเหมาะสมของ 
                      สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล    

                                   
                                           รายการประเมิน 

ดา้นความ 
ถูกตอ้ง 

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เหมาะสม 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

1สามารถน าไปประเมินสมรรถนะการปฏิบติัการ
สอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลได้จริงและ
สามารถน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ี 
เก่ียวขอ้งการจดัการเรียนการสอน 

5.00 0.00 
 

มากท่ีสุด 
 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. รวบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียน การสอนเพื่อ
จดัท าฐานขอ้มูลและเป็นกรอบในการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.64 0.51 มากท่ีสุด 4.82 0.41 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 87  แสดงผลการประเมินประสิทธิผลดา้นความถูกตอ้งและดา้นความเหมาะสมของ 
                   สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล(ต่อ)    

                                   
รายการประเมิน 

ดา้นความ 
ถูกตอ้ง 

 
แปลผล 

ดา้นความ 
เหมาะสม 

 
แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D 

3. ครูสามารถน าขอ้มูลดา้นการจดัการเรียน 
การสอนตามสมรรถนะและตัว บ่ ง ช้ี
สมรรถนะท่ีพฒันาข้ึนไป พฒันาปรับปรุง
การจดัการเรียน 
การสอนของตนเอง  

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

4.  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น   ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา   ศึกษานิเทศก ์  ผูป้กครอง 
สามารถน าขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนการ
สอนตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ท่ีพฒันาข้ึนไปเสนอแนะหรือวางแผนใน
การ พฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล  

4.82 0.41 มากท่ีสุด 5.00   0.00 มากท่ีสุด 

5.สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมิน
คุณภาพการจดัการเรียน 
การสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.89  0.46  มากทีสุ่ด  4.92  0.08  มากทีสุ่ด  

 
                 จากตาราง ผลการประเมินประสิทธิผลด้านความถูกต้องของสมรรถนะและตัวบ่งช้ี  
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด(  ̅ = 4.89,S.D=0.46)และในภาพรวมด้านความเหมาะสมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เช่นเดียวกนั (  ̅ = 4.92,S.D=0.08 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ดา้นความถูกตอ้งและดา้นความ
เหมาะสมของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ  ส าหรับผลการประเมินดา้นความถูกตอ้ง พบวา่มี 4รายการท่ี
มีผลการประเมินสูงสุดเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =5.00,S.D=0.00 ) คือสามารถน าไปประเมิน
สมรรถนะการปฏิบติัการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไดจ้ริงและสามารถน าไปใช้รวบรวม
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ขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน   สามารถน าขอ้มูลด้านการจดัการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึนไปพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของ
ตนเอง  และสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือประกอบการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  ส าหรับดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะและตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียน รู้เพื่อจดัท าฐานข้อมูลและเป็นกรอบในการพฒันาสมรรถนะการจัด       
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล (  ̅ = 4.64,S.D=0.51)   ส าหรับผลการประเมินดา้นความ
เหมาะสม พบวา่มี 5 รายการท่ีมีผลการประเมินสูงสุดเท่ากนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=5.00,S.D=0.00 ) 
คือสามารถน าไปประเมินสมรรถนะการปฏิบติัการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไดจ้ริงและ
สามารถน าไปใชร้วบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ สามารถน าขอ้มูลดา้น
การจดัการเรียนรู้ตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึนไปพฒันาปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ของตนเอง    สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใช้
เป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ศึกษานิเทศก์   ผูป้กครอง สามารถน าขอ้มูลดา้น
การจดัการเรียนการสอนตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึนไปเสนอแนะหรือวางแผน
ในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ การรวบรวมขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการ
จดัการเรียน รู้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลและเป็นกรอบในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียน รู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล (  ̅ = 4.82,S.D=0.41) 
                สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ ทั้ง 4 ดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ดา้นความเหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ = 4.92,S.D=0.08) รองลงมาคือดา้นความถูกตอ้ง (  ̅ = 
4.89,S.D=0.46) ด้านความเป็นประโยชน์ (  ̅ = 4.82,S.D=0.39)และด้านความเป็นไปได้ (  ̅ = 
4.77,S.D=0.42) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 88    แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ี  
ดา้นความ 
ถูกตอ้ง แปลผล 

ดา้นความ 
เหมาะสม แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้ แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
A.1.1    (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.91 0.30 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
A.1.2    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.82 0.41 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
A.13     (A)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
A2.1     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
A.2.2    (A)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  4.73 0.47 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.1     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.2     (A)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.3     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.4     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.5     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.6     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.7     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.8     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
B1.9     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
C1.1     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
C1.2     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
C1.3     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.82 0.41 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
C1.4     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 4.55 0.52 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
C1.5     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.82 0.41 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
D1.1    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
D1.2    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
D1.3    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
D1.4    (A)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
D2.1    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
D2.2    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
D2.3     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
D2.4     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
E1.1     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
E1.2     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.82 0.41 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
E1.3     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
E1.4     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F1.1     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F1.2     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F1.3     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F1.4     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F1.5     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F1.6     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 4.91 0.30 มากที่สุด 4.46 0.51  มาก 5.00 0.30 มากที่สุด 
F2.1     (K) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F2.2     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F2.3     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F2.4     (S) 4.55 0.52 มากที่สุด  5.00 0.52 มากที่สุด  4.82 0.41 มากที่สุด  5.00 0.52 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 88   แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 

ตวับ่งช้ี  
ดา้นความ 
ถูกตอ้ง แปลผล 

ดา้นความ 
เหมาะสม แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้ แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
F2.5     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F2.6     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F2.7     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F3.1     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F3.2     (K) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
F3.3     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F3.4     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
F3.5     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.1    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด 4.82 0.41 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.2    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.4    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.5    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.6    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.7    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G1.8    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.1    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.2    (K) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.4    (S) 4.55 0.52 มากที่สุด 4.55 0.52 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.5    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.6    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.7    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.8    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.9    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.10  (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.11  (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.12  (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.13  (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.14  (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.15  (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.16  (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.17  (S) 4.64 0.51 มากที่สุด 4.27 0.79 มาก 4.45 0.82 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.18  (S)  5.00 0.00 มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.19  (S) 4.64 0.51 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 4.46 0.51 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
G2.20  (S) 4.73 0.47 มากที่สุด 4.91 0.32 มากที่สุด 4.91 0.32 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.1   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.2   (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.3   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.4   (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 88 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 

ตวับ่งช้ี  
ดา้นความ 
ถูกตอ้ง แปลผล 

ดา้นความ 
เหมาะสม แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้ แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
H1.5   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.6   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.7   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.8   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
H1.9   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
l1.1     (K)  4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
l1.2     (S) 4.64 0.51 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
l1.3     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
l1.4     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.5     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.6     (S)  4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.7     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.8     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.9     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.10   (S) 4.55 0.52 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l1.11   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 2.1   (S) 4.55 0.52 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 2.2    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 2.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 2.4    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 2.5    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 3.1    (S) 4.73 0.47 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 

l 3.2    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 3.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 

l 3.4    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

l 3.5    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

J1.1     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.2     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.3     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.4     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.5     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.6     (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.7     (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J18      (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.9     (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.10   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.11   (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
J1.12   (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
K1.1    (K) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K1.2    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K1.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 88 แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้(ต่อ) 

ตวับ่งช้ี 
ดา้นความ 
ถูกตอ้ง แปลผล 

ดา้นความ 
เหมาะสม แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นไปได ้ แปลผล 

ดา้นความ 
เป็นประโยชน์ แปลผล 

 ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D  ̅ S.D 
K1.4    (S)  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K1.5    (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
K1.6    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K1.7   (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K2.1    (K) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K2.2    (S)  4.82 0.41 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K2.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K2.4    (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.1    (K) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.2    (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.3    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.4    (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.5    (S) 4.73 0.47 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.6    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.7    (K) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.8    (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.9    (A) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.10   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.11   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด  5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.12   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
K3.13   (S) 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.97 0.04 มากท่ีสุด 4.98 0.02 มากท่ีสุด 4.97 0.05 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

     เฉล่ียรวม   ̅ =4.98,S.D=0.03  มากท่ีสุด  

                         
                 จากตาราง  พบว่า ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
ภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅=4.98,S.=0.03) และทั้ง4 ด้านมีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการเป็นประโยชน์(Utility standard) โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=5.00,S.D 0.00) และตวับ่งช้ีทั้ง143 ตวับ่งช้ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกตวับ่งช้ี  รอง  
ลงมาคือดา้นความเหมาะสม  (Propriety standard) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=4.98,S.D=0.02) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายตวับ่งช้ี พบว่า ตวับ่งช้ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน142 ตวับ่งช้ีโดยมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุด คือ 4.27-5.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง0.00-0.79 ส าหรับตวั
บ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก คือ การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยจิตทั้ง 5(Five 
Minds for the Future) (S)โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=4.27,S.D=0.79) ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy standard)  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅=4.97,S.D=0.04)  ตวับ่งช้ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกตวับ่งช้ีโดยมีค่า 
เฉลี่ยต ่าสุดถึงสูงสุดคือ4.55-5.00โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00-0.41  และ
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ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅=4.97,S.D=0.05) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายตวับ่งช้ีพบว่า ตวับ่งช้ีมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน140 ตวับ่งช้ี โดยมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดถึงสูงสุดคือ  4.45-5.00 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.00-0.82 ส าหรับตวับ่งช้ีท่ี
มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากมีจ านวน 3 ตวับ่งช้ี คือ เลือกใช้เทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมทกัษะการสะทอ้นคิด(Reflective Thinking) ตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียน(S)  (  ̅ 
=4.46,S.D=0.51)  ศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร(A) (  ̅ 
=4.45,S.D =0.51) และการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the 
Future) (S) (  ̅ =4.45,S.D=0.82)  
                    ผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
ตารางท่ี  89   แสดงขอ้มูลทัว่ไปของครูกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินตนเอง 
                                             ข้อมูลทัว่ไป จ าวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1.1  ชาย 
   1.2 หญิง 

 
12 
18 

 
40 
60 

2. อาย ุ
   1.1    21 – 25 ปี  
   2.2    26 – 30 ปี 
   2.3    31 – 35 ปี 
   2.4    36– 40 ปี 
   2.5    41 –45 ปี 
  2.6     46 – 50 ปี 
  2.7  มากกวา่ 51 ปี 

 
0 
2 
5 
4 
5 
0 
14 

 
0.00 
6.67 
16.67 
13.33 
16.67 
0.00 
46.66 

3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 
  3.1  ปริญญาตรี 
  3.2   ปริญญาโท 
  3.3  ปริญญาเอก 

 
14 
16 
0 

 
46.67 
53.33 
0.00 

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4. 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   4.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 
6 
6 

 
20.00 
20.00 
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ตารางท่ี 89  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของครูกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินตนเอง(ต่อ) 
                                             ข้อมูลทัว่ไป จ าวน ร้อยละ 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   4.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  4.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              
  4.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  4.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
4 
5 
2 
3 
2 
2 

 
13.33 
16.67 
6.67 
10.00 

6.67 
6.67 

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

 
0 
6 
5 
2 
3 
14 

 
0.00 
20.00 
16.67 
6.67 
10.00 
46.67 

                         
               จากตาราง  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 60.00 
เป็นเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  เม่ือจ าแนกตามอายุพบวา่มีอายุมากกวา่51ปีข้ึนไปมี 
มากท่ีสุดจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ46.66 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปีและช่วงอายุ
ระหวา่ง 41 –45 ปี จ านวนอยา่งละ5 คน คิดเป็นร้อยละ33.34 ช่วงอายุระหวา่ง 36– 40 ปี จ านวน4 คนคิด
เป็นร้อยละ13.33และช่วงอายรุะหวา่ง26 – 30 ปีจ านวน2คนคิดเป็นร้อยละ6.67  เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทจ านวน16 คน  คิดเป็นร้อยละ53.33  และ
ปริญญาตรีจ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่ง
ละ6 คนรวมจ านวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ16.66  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ13.33 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ10.00   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีอย่างละ 2 คนรวมจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.01  ส าหรับประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัการสอนส่วนใหญ่มี ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอน26 ปีข้ึนไป จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อย
ละ 46.67 รองลงมาตามล าดบัคือ6 – 10 ปีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ20.00  ประสบการณ์ในการ
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ปฏิบติัการสอน 11-15 ปีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ16.67   21-25 ปีจ านวน3 คนคิดเป็นร้อยละ10.00  
และ 16 – 20 ปีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ6.67 
 
ตารางท่ี 90   แสดงผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน 
                      มาตรฐานสากล  

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ X  S.D  แปลผล อนัดบัท่ี 
                                      สมรรถนะหลกั  
สมรรถนะท่ี 1   การพฒันาวชิาชีพ 4.02  0.66  มาก 3 
สมรรถนะท่ี 2   จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 4.55  0.58  มากท่ีสุด  1 
สมรรถนะท่ี 3    การส่ือสาร 3.86 0.64 มาก  5 
สมรรถนะท่ี 4    การบริหารจดัการชั้นเรียน 4.43  0.61  มาก  2 
 สมรรถนะท่ี 5   การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 3.89 0.63 มาก 4 
                                              ค่าเฉล่ียของสมรรถนะหลกั 4.15 0.62     มาก  
                                            สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะท่ี 1  การออกแบบหลกัสูตร    4.22 0.66 มาก 2 
สมรรถนะท่ี 2  การจดักระบวนการเรียนรู้ 4.14 0.65 มาก 6 
สมรรถนะท่ี 3  การประเมินผลผูเ้รียน    4.31 0.54 มาก 1 
สมรรถนะท่ี 4  การใชข้อ้มลูสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการ  
                         พฒันา นวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.20 0.58 มาก       4 

สมรรถนะท่ี 5  การท างานเป็นทีม 4.29  0.63  มาก  3  
สมรรถนะท่ี 6  สังคมและวฒันธรรม 4.20  0.63  มาก  5  

ค่าเฉล่ียของสมรรถนะประจ าสายงาน 4.23  0.62  มาก  
ค่าเฉลีย่ของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 4.19  0.62  มาก  

                              

               จากตาราง   พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  ̅ =4.19, S.D.=0.62) และเม่ือพิจารณาตามสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ประจ าสายงาน พบว่า ในภาพรวมของสมรรถนะหลกัทั้ง 5 สมรรถนะอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั (  ̅ =4.15, S.D.=0.62) โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 3.86 ถึง 4.55 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.58 ถึง 0.66   สมรรถนะท่ีครูมีสูงสุดคือสมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ
และค่านิยมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.55,S.D= 0.58 )  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือสมรรถนะ
การบริหารจดัการชั้นเรียน  (  ̅ = 4.43,S.D= 0.61)  ) สมรรถนะการพฒันาวิชาชีพ (  ̅ = 4.03,S.D= 
0.66) สมรรถนะ การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา (  ̅ =3.89, S.D= 0.63) และ สมรรถนะการส่ือสาร (  ̅ 
=3.86, S.D= 0.64)  อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั    
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                 ส าหรับผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะประจ าสายงาน พบวา่ ในภาพรวมสมรรถนะทั้ง 6 
สมรรถนะ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั   (  ̅ =4.23 ,S.D= 0.62 ) โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 4.14 
ถึง 4.31 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.54 ถึง 0.66   และพบว่าครูมีสมรรถนะทั้ง 6 
สมรรถนะอยู่ในระดบัมากทุกสมรรถนะ   สมรรถนะท่ีครูมีสูงสุด คือสมรรถนะการประเมินผูเ้รียน      
(  ̅ =4.55 ,S.D= 0.58 )  รองลงมาคือสมรรถนะการท างานเป็นทีม (  ̅  =4.29, S.D= 0.63)  สมรรถนะ 
การออกแบบหลกัสูตร (  ̅ =4.22, S.D= 0.66) สมรรถนะ การใชข้อ้มูล สารสนเทศ เทคโนโลยีและ
การพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้(  ̅ =4.20 ,S.D= 0.58) สมรรถนะสังคมและวฒันธรรม       
(  ̅ =4.20 ,S.D= 0.63)  และสมรรถนะ การจดักระบวนการเรียนรู้(  ̅ =4.14 ,S.D= 0.65)  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  91  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะยอ่ยของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 

ท่ี สมรรถนะยอ่ย X  S.D  แปลผล อนัดบัท่ี 
comn1 การบริการทางวชิาชีพและ  3.95 0.60 มาก 18 
comn2 ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการ      4.09 0.72 มาก 15 
Proet จริยธรรมวชิาชีพ 4.55  0.58  มากท่ีสุด 1 
Commu ทกัษะการส่ือสาร  3.86  0.64  มาก 20 
Clasb การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  4.44 0.66 มาก 2 
Fact การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  4.42 0.59 มาก 3 
Educa การวจิยัในชั้นเรียน/การวจิยัทางการศึกษา  3.89 0.63 มาก 19 
Curri การพฒันาหลกัสูตร  4.22 0.62 มาก 9 
Design การออกแบบการเรียนรู้  4.20 0.43 มาก 11 
Learn การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน  4.19 0.57 มาก 12 
Effect การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ    
4.19 0.62 มาก 

 
13 

Learnpro กลยทุธ์การจดักระบวนการเรียนการสอน  4.09 0.67 มาก 14 
Clasbas การวดัและประเมินผลในชั้นเรียน  4.31 0.54 มาก 5 
Comput ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 4.31 0.47 มาก 4 
Innovat1 ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ  4.05 0.66 มาก 17 
Innovat2 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้ 4.24 0.65 มาก 8 

Enjan ส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนร่วมกนักบัเพ่ือนและทกัษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม  

4.28 0.63 มาก 
     
     7 

Global ความรู้ถึงความ ตระหนกัต่อโลก และความตระหนกัรู้ถึง สภาพแวดลอ้ม   4.08 0.64 มาก 16 
Cross ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรม  4.22 0.63 มาก 10 
Century ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  4.29 0.63 มาก 6 

              ค่าเฉลีย่ 4.19 0.58 มาก 
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                 จากตาราง  ผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะย่อยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก      
(  ̅ =4.19, S.D.=0.58) และเม่ือพิจารณาเป็นรายสมรรถนะยอ่ย พบวา่  ครูมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดถึงสูงสุดคือ 3.86 ถึง 4.55 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 
0.43 ถึง 0.67  สมรรถนะยอ่ยท่ีครูมีการปฏิบติัมากท่ีสุด  3 อนัดบัคือ ดา้นจริยธรรมวิชาชีพ (  ̅ =4.55, 
S.D.=0.58)  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ( ̅ =4.44, 
S.D.=0.66) และการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ( ̅ =4.42, S.D.=0.59) อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับ
สมรรถนะท่ีครูมีการปฏิบติัต ่าท่ีสุดคือทกัษะการส่ือสาร  ( ̅ =3.86, S.D.=0.64)  อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี  92    แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการพฒันาวชิาชีพ     
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

1. การพฒันา
วชิาชีพ (Career 
Development) 

1.การบริการ
ทางวชิาชีพและ
ชุมชน 
(Professional 
and Community 
Service) 

1.1 เป็นผูน้ าทางวชิาการและสามารถให้ค  า 
ปรึกษา แนะน า (Coaching and Mentoring)  
ทางวชิาชีพได ้      (A)                                      

4.00 0.46 มาก 

1.2สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้ งใน
ดา้นการ ให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การ
แบ่งปันส่ิง ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูร
ณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน  (S)  

3.90 0.71 มาก 

1.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ 
จดัการเรียนการสอนกบัเพ่ือนร่วมวชิาชีพ
ใน กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ วชิาชีพ (PLC)        (A)                                               

3.97 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.95 0.60 มาก 
2.ทกัษะการ
บริหารจดัการ/
การสร้าง
แรงจูงใจพฒันา
ดา้นวชิาการ 
(Management 
Skills/Academi
c Motivation) 

2.1 คน้ควา้หาความรู้  ติดตามองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ทางวชิาการและวชิาชีพและแสวงหา
โอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย         (S) 

4.07 0.83 มาก 

2.2 สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการใน
การ  พฒันาตนเองและเพื่อนครู  (A)                          

4.10 0.61 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.09 0.72 มาก 
                             สมรรถนะท่ี 1 การพฒันาวชิาชีพ 4.02 0.66 มาก 
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                  จากตาราง  พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ
อยู่ในระดบัมาก  (  ̅ =4.02 S.D=0.66)  ซ่ึงสมรรถนะพฒันาวิชาชีพประกอบดว้ย สมรรถนะย่อย
จ านวน 2 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 5  ตวับ่งช้ี โดยสมรรถนะยอ่ยท่ี 1การบริการทาง
วิชาชีพ และชุมชนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก (  ̅ =3.95,S.D =0.60)   ตวับ่งช้ีสมรรถนะมีผล
การประเมินอยู่ในระดบัมากทุกตวับ่งช้ี  ซ่ึงตวับ่งช้ีด้านการเป็นผูน้ าทางวิชาการและสามารถให้
ค  าปรึกษา แนะน า ทางวชิาชีพไดมี้ค่าเฉล่ียสูงสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั(  ̅ =4.00,S.D =0.46)  รองลงมา
คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพใน
กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และการสนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งใน
ดา้นการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวม
ทกัษะหลากหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน (  ̅ =-3.90,S.D =0.71)  ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ี 2 
ทกัษะการบริหารจดัการ/การสร้างแรงจูงใจพฒันาด้านวิชาการมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( ̅ =3.95,S.D =0.60) ส าหรับผลการประเมินตวับ่งช้ี พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกตวับ่งช้ี  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการใน
การพฒันาตนเองและเพื่อนครู(A)  ( ̅ =4.10,S.D =0.61) รองลงมาคือการคน้ควา้หาความรู้ ติดตาม
องคค์วามรู้ใหม่ๆทางวิชาการ และวิชาชีพและแสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย   
(  ̅ = 4.07,S.D =0.83)        
 
ตารางท่ี 93   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะจริยธรรมจรรยาบรรณและค่านิยม 
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
2.จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
และค่านิยม
(Teacher’s 
ethics and 
values) 

จริยธรรม
วชิาชีพ  
(Professional 
Ethics) 
 

1.มุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์เขม้แข็ง
ใน จรรยาบรรณและค่านิยมท่ีดีงาม (A)  

4.5
7 

0.50 
 

มากท่ีสุด 

2. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
ค่านิยม มีจิตส านึกและวิญญาณแห่งความเป็น
ครู และเป็ นแบบอย่ างท่ี ดี กั บเ พ่ื อนครู                    
(A)             

4.6
7 

0.48 มากท่ีสุด 

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
ดีใหก้บัผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสงัคม   (A)                                                             

4.5
0 

0.63 มากท่ีสุด 

 4. มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มี
ความรับผิดชอบและประหยดัอดออม          
(A)             

4.7
0 

0.53 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 93 แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะจริยธรรมจรรยาบรรณและค่านิยม (ต่อ) 
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
   5.ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามสิทธิและ

หนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ มีความ
สามคัคีปรองดอง ภูมิใจ  เชิดชู ความเป็นชาติ
ไทย   (A)                    

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

 6. มีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่และ
ผูบ้งัคบับญัชา(A) 

4.53 0.73 มากท่ีสุด 

 7.ศรัทธา ยดึมัน่ ปฏิบติัตนตามหลกั
ศาสนาท่ีตน   เองนบัถือและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม     (A)                                                

4.63 0.56 มากท่ีสุด 

 8.มีความเคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์   (A)                                                                             

4.77 0.43 มากท่ีสุด 

 9.มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองคก์รวชิาชีพครู             
(A)                            

4.53 0.57 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.55  0.58  มากท่ีสุด  
  สมรรถนะท่ี 2 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 4.55  0.58  มากท่ีสุด  

 
                จากตาราง  พบว่า ครูผู ้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะด้านจริยธรรม  
จรรยาบรรณและค่านิยมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( ̅ =4.55,S.D =0.58) ซ่ึงสมรรถนะจริยธรรม  
จรรยาบรรณและค่านิยม ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยจ านวน 1 สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
จ านวน 9 ตวั  บ่งช้ี  และตวับ่งช้ีทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ (A) ( ̅ =4.77,S.D =0.43)  รองลงมา  
คือ มีระเบียบวินยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผิดชอบและประหยดัอดออม(A)  ( ̅ =4.70,S.D 
=0.53)   ปฏิบติัตน  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและค่านิยม มีจิตส านึกและวิญญาณแห่งความเป็นครู
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัเพื่อนครู (A) ( ̅=4.67,S.D =0.48)   ศรัทธา ยึดมัน่ ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา
ท่ีตนเองนบัถือและ น ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม (A) ( ̅=4.63,S.D =0.56)     
มุ่งมัน่ เสียสละ มี ความเมตตาต่อผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์เขม้แข็งใน จรรยาบรรณ
และค่านิยมท่ีดีงาม   (A) (  ̅ = 4.57,S.D =0.50)   ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามสิทธิและหนา้ท่ีของ
การเป็นพลเมืองท่ีดีของ ชาติ มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ  เชิดชู ความเป็นชาติไทย (A)  ( ̅ = 
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4.57,S.D =0.57)   มีส่วนร่วม ในการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองคก์รวิชาชีพครู  (A)    
(  ̅ = 4.53,S.D =0.57)    มีสัมมา คารวะต่อผูใ้หญ่และผูบ้งัคบับญัชา   (A)  (  ̅ = 4.53,S.D =0.73)  และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีให้กบัผูเ้รียนมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
(A) (  ̅=4.50,S.D =0.63)   ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  94    แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการส่ือสาร  
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
3.การส่ือสาร 
(Communication)    

ทกัษะการ
ส่ือสาร 
(Communicat
ion Skills) 

1.ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารฟัง พดู 
อ่าน และเขียนได ้  (S)                                                                                                                         

4.63 0.49 
มาก
ท่ีสุด 

2.ใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ
ในการส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน และเขียนได ้  (S)                                                   

3.57 0.68 มาก 

3เลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถส่ือสารกบั
ผูอ่ื้นและสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี    (S)          

4.00 0.64 มาก 

4. สามารถส่ือสาร เขียนและพูดน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้โดยใช้ส่ือท่ีเหมาะสมได ้
และใช้แหล่ งอ้างอิ งท่ี เช่ื อถือได้  ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (S)      

3.53 0.73 มาก 

5.มีทกัษะในการต่อรองเพ่ือขจดัและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่ างๆตลอดจน
สามารถเ ลือกใช้วิ ธีการส่ือสารท่ี มี
ประสิทธิภาพ    (S)             

3.57 0.68 มาก 

   ค่าเฉล่ีย 3.86 0.64 มาก  
           สมรรถนะหลกัท่ี 3  การส่ือสาร 3.86 0.64 มาก  

                
                  จากตาราง   พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการส่ือสาร อยู่ใน
ระดบัมาก (  ̅ = 3.86,S.D =0.64)  ซ่ึงสมรรถนะการส่ือสารประกอบดว้ย สมรรถนะย่อยจ านวน 1 
สมรรถนะยอ่ย และตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 5  ตวับ่งช้ี ซ่ึงผลการประเมินตามตวับ่งช้ีในภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก   ตัวบ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการใช้ภาษาไทยใน            
การส่ือสารฟัง พูด  อ่าน และเขียนได ้(S) (  ̅ = 4.63,S.D =0.49) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
เลือกใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่ือสารกับผูอ่ื้น และสร้าง
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สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  (S)  (  ̅ = 4.00,S.D =0.64)  ส าหรับความสามารถส่ือสาร เขียน
และพูดน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใช้ส่ือท่ีเหมาะสมได้ และใช้แหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได้ ทั้ ง
ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  (S)มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ = 3.57,S.D =0.68)  มีทกัษะในการต่อรองเพื่อ
ขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆตลอดจนสามารถเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ี มีประสิทธิภาพ(S)  (  ̅ 
3.57, S.D =0.68) และการใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน และ
เขียนได ้(S) (  ̅ = 3.57,S.D =0.68)   ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 95   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน  
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
4.การบริหาร
จดัการช้ันเรียน
(Classroom 
Management) 

1.การสร้าง
บรรยากาศใน
การเรียนรู้
(Learning 
climate 
Enhancement) 

1.1สร้างบรรยากาศแห่งความสมัพนัธ์อนั
ดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน(S)             

4.53 0.57 
มาก
ท่ีสุด 

1.2 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
ความสุขและความปลอดภยัของผูเ้รียน    
(S)                                                   

4.63 0.56 
มาก
ท่ีสุด 

1.3 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสาร 
ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา       (S)                             

4.20 0.71 มาก 

1.4 ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหป้ฏิบติั
ตามขอ้ตกลง แนวปฏิบติัของชั้นเรียน
และโรงเรียน    (A)                                                           

4.40 0.56 มาก 

2.การอ านวย
ความสะดวกใน
การเรียนรู้ 
 (Facilitation) 

             ค่าเฉล่ีย 4.44 0.60 มาก 
2.1 วางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน (S)                 4.33 0.61 มาก 
2.2 ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้
(S)                                     

4.60 0.50 
มาก
ท่ีสุด 

2.3 จดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียน 
การสอน อุปกรณ์และจดัหาแหล่งทรัพยากรท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา    (S)                                                           

4.30 0.50 มาก 

2.4 ใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า(Coaching 
and  Mentoring) กบัผูเ้รียน(S)                                            

4.45 0.74 มาก 

                          ค่าเฉล่ีย                             4.42 0.59 มาก 
สมรรถนะหลกัท่ี 4  การบริหารจดัการชั้นเรียน 4.43 0.60 มาก 
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                 จากตาราง พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการบริหารจดัการ     
ชั้ นเรียนอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.43,S.D =0.60)  ซ่ึงสมรรถนะการบริหารจัดการชั้ นเรียน      
ประกอบดว้ยสมรรถนะย่อยจ านวน 2 สมรรถนะย่อยและตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 8 ตวับ่งช้ีโดย 
สมรรถนะย่อยท่ี1การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก (  ̅ =4.44,S.D  
=0.60)  ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี1มีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 4 ตวับ่งช้ีโดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความ ปลอดภยัของผูเ้รียน(S) (  ̅ =4.63,S.D 
=0.56) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน(S) (  ̅ =4.53, S.D =0.57) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลง แนวปฏิบติัของชั้นเรียนและโรงเรียน(A) (  ̅ =4.40 , S.D =0.56 ) อยูใ่น
ระดบัมากและจดั ท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสาร ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา(S) (  ̅ =4.20, S.D 
=0.71) อยู่ในระดบัมาก  ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ี 2 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัมาก (  ̅ =4.42,S.D  =0.59)  ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ี 2 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะ
จ านวน 4 ตวับ่งช้ีโดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้ (S) (  ̅ =4.60, 
S.D =0.50) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    รองลงมาคือให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า(Coaching and  Mentoring) 
กบัผูเ้รียน (  ̅ =4.45, S.D =0.74) อยูใ่นระดบัมาก  วางแผนสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน(S) (  ̅ 
=4.33,S.D=0.61) อยู่ในระดบัมาก และ จดัเตรียมกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์
และจดัหาแหล่งทรัพยากรท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา(S) ( ̅ =4.30,S.D =0.50) อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั    
 
ตารางท่ี 96   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา    
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
5.การวจิยัเพือ่
พฒันาการศึกษา 
(Research for 
Learning 
Development) 

การวจิยัในช้ัน
เรียน/การวจิยั
ทางการศึกษา 
(Classroom 
Action  
Research/    
Educational 
Research) 

1.1ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการพัฒนาการเ รียนรู้ของ
ผูเ้รียน                 (S) 

4.10 0.55 มาก 

1.2 ออกแบบวิจัย เลือกใช้ระเบียบวิธี
วิจัยและสามารถสร้างนวตักรรม หรือ
เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร  ไ ด้ อ ย่ า ง สอ ดคล้อ ง
เหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวจิยั(S) 

3.80 0.81 มาก 

1.3 น าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวน 
การวจิยัไปปฏิบติัในการวจิยัในชั้นเรียน
หรือการวจิยัทางการศึกษา      (S)                                        

3.93 0.58 มาก 

  
 



429 
 

ตารางท่ี 96   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา(ต่อ)    
สมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย   ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 
5.การวจิยัเพือ่
พฒันาการศึกษา 
(Research for 
Learning 
Development) 

การวจิยัในช้ัน
เรียน/การวจิยั
ทางการศึกษา 
(Classroom 
Action  
Research/    
Educational 
Research) 

1.4 แสวงหาขอ้มูลทางการวิจยัเก่ียวกับ
การพัฒนาและแนวโน้มในปัจจุบัน
เก่ียวกับคุณภาพการศึกษา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน 
การสอน  (S) 

3.73 0.58 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.89 0.63 มาก 
สมรรถนะหลกัท่ี 5การวิจัยเพื่อพฒันา
การศึกษา 3.89 0.63 มาก 

 
                 จากตาราง พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันา
การศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (  ̅ = 3.89,S.D =0.63)  ซ่ึงสมรรถนะหลกัท่ี 5 ประกอบดว้ย สมรรถนะยอ่ย
จ านวน 1 สมรรถนะยอ่ย  และตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 4  ตวับ่งช้ี ซ่ึงผลการประเมินตามตวับ่งช้ีมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่ง ช้ี    ตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะท่ีมีค่ า เฉ ล่ียสูงสุดคือการใช้
กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของผู ้เรียน (S) (  ̅ = 4.10,S.D =0.55)    
รองลงมา คือการน าความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยัไปปฏิบติัในการวิจยัในชั้นเรียนหรือการ
วิจยัทางการศึกษา (S) (  ̅ = 3.93,S.D =0.58)   การออกแบบวิจยัเลือกใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและสามารถ
สร้างนวตักรรม หรือเลือกวิธีการไดอ้ย่างสอดคลอ้งเหมาะสมกบัปัญหาท่ีจะวิจยั(S) (  ̅ = 3.80,S.D 
=0.81) และแสวงหาขอ้มูลทางการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาและแนวโน้มในปัจจุบนัเก่ียวกบัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน(S) (  ̅ = 3.73,S.D =0.58)และ 
ตามล าดบั    
   
  ตารางท่ี 97  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร         
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 

1 .การออกแบบ
หลกัสูตร 
(Curriculum  
Design) 
 

1.การพฒันา
หลกัสูตร 
(curriculum  
Development) 

1.1 วิเคราะห์หลักสูตรระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดบัสถานศึกษาและระดบัชั้นเรียน(S) 

4.40 0.66 มาก 

1.2จดัท าค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้าง
รายวชิา(S) 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 97  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร(ต่อ)         
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 

 

 

1.3ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร
ครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะส าคัญ  และ คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หลักสูตรระดับชาติ  หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรอา เซียนและหลักสูตรเทียบเ คียง
มาตรฐานสากล(S) 

4.37 0.49 มาก 

1.4 สร้าง/พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
บูรณาการกบัสาระทอ้งถ่ิน หลกัสูตรอาเซียน 
และเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล(S) 

4.20 0.66 มาก 

1.5ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร (S) 

3.97 0.72 มาก 

1.6 ศึกษาบริบทของชุมชนเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐาน
ในการพฒันาหลกัสูตร(A) 

3.90 0.66 มาก 

        ค่าเฉล่ีย 4.22 0.62 มาก 

2.การออกแบบ
การเรียนรู้ 
(Design  for 
Learning ) 

2.1 ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อน ามาออกแบบ
การเรียนรู้(K) 

4.47 0.51 มาก 

2.2 วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและน าขอ้มูล
สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์และสอดคล้อ ง เหมาะสมกับวัย 
ธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน(S) 

4.20 0.55 มาก 

2.3  ออกแบบการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ ความ
เขา้ใจหลกัจิตวทิยา การพฒันาการและทฤษฎี
การเรียนรู้(S) 

4.03 0.67 มาก 

2.4 สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital tool)
เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลง
บนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้โดยรับผดิชอบต่อสังคม(S) 

3.83 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 97 แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร (ต่อ) 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 2.การออกแบบ
การเรียนรู้ 
(Design  for 
Learning ) 

2.5 ออกแบบการเรียนรู้ โดยมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั้งดา้น
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
ส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค(์S) 

4.50 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

2.6  น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ และปรับใชต้าม
สถานการณ์อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบั
ผูเ้รียนตามเป้าหมาย(S) 

4.23 0.63 มาก 

2.7 ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไป 
ใชป้รับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการสอน(S) 

4.13 0.57 มาก 

                                                     ค่าเฉล่ีย 4.20 0.43 มาก 
3.การรู้รูปแบบ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
(Learning  
Styles) 

3.1วิเคราะห์ผูเ้รียนไดท้ั้งรูปแบบการเรียนรู้ 
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแขง็ ในตวัผูเ้รียน(S)  

4.07 0.52 มาก 

3.2มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย(K) 

4.10 0.48 มาก 

3.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดเป้าหมาย  
วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
การเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน/
กลุ่มของผูเ้รียนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของ
ตนเอง (S) 

4.17 0.65 มาก 

3.4 ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย
ตอบสนองการเรียนรู้ และความตอ้งการตาม
รูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน(S) 

4.20 0.76 มาก 

3.5 ใชก้ลยทุธ์และประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ทกัษะในศตวรรษท่ี21(S) 

4.27 0.83 มาก 

                                                           ค่าเฉล่ีย 4.16 0.65 มาก 

          สมรถนะท่ี  1  การออกแบบหลกัสูตร 4.19 0.57 มาก 

                         
                 จากตาราง พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการออกแบบหลกัสูตร 
อยูใ่นระดบัมาก (  ̅ = 4.19,S.D =0.57) สมรรถนะการออกแบบหลกัสูตรประกอบดว้ย 3 สมรรถนะ
ยอ่ย  สมรรถนะย่อยท่ี1การพฒันาหลกัสูตรมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ( ̅ =4.22,S.D =0.62)  
ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี1มีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 6  ตวับ่งช้ีโดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัท า 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา (S) (  ̅ =4.50,S.D=0.51) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ส าหรับ
สมรรถนะท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ การวิเคราะห์หลกัสูตรระดบัชาติ ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับชั้ นเรียน(S) ( ̅=4.40,S.D=0.66) รองลงมาคือ ก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคญั 
และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรระดับชาติ หลักสูตร
สถานศึกษา หลกัสูตรอาเซียนและหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล(S) (  ̅=4.37,S.D=0.49)  สร้าง/
พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกบัสาระทอ้งถ่ิน  หลกัสูตรอาเซียน และเทียบเคียงกบั
หลกัสูตรมาตรฐานสากล (S) (  ̅=4.20,S.D=0.66)  ประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าผลการประเมินไป
ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร (S) (  ̅=3.97,S.D=0.72)  และศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อน ามาเป็นพื้นฐาน
ในการพฒันาหลกัสูตร(A) (  ̅ =4.20,S.D=0.66) ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้  
พบว่า ครูมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (  ̅ =4.20,S.D=0.43) ซ่ึงสมรรถนะย่อยท่ี 2 มีตวับ่งช้ี 
สมรรถนะจ านวน 7 ตวับ่งช้ีโดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือออกแบบการเรียนรู้โดยมีการก าหนด 
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทั้ งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (S) (  ̅ =4.50,S.D=0.51) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อน ามาออกแบบการเรียนรู้(K) (  ̅=4.47,S.D  
=0.51)  รองลงมาคือน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตาม 
สถานการณ์อย่างเหมาะสม และเกิดผลกบัผูเ้รียนตามเป้าหมาย (S) (  ̅ =4.23,S.D=0.63)วิเคราะห์ 
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและน าขอ้มูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง  
กบัมาตรฐาน การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสอดคล้อง 
เหมาะสมกบัวยั ธรรมชาติ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน(S)     
(  ̅ = 4.20,S.D=0.55) ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาการจัด         
การเรียนการสอน (S) (  ̅=4.13,S.D=0.57) ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจหลัก 
จิตวทิยา การพฒันาการและทฤษฎีการเรียนรู้(S) (  ̅=4.03,S.D =0.67)  และสร้างหรือออกแบบเน้ือหา
ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ (digital tool)เช่น การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหา 
ลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้โดยรับผิดชอบต่อสังคม(S) (  ̅ = 3.83,S.D =0.65) และสมรรถนะยอ่ยท่ี 3การรู้
รูปแบบการเรียนรู้ของผู ้เรียน พบว่า ครูมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.20,S.D=0.43)  
ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 5 ตวับ่งช้ีและมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกตวับ่งช้ี โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือใช้กลยุทธ์และประสบการณ์ในการเสริมสร้างทกัษะใน
ศตวรรษท่ี21(S) ( ̅=4.27,S.D=0.83) รองลงมาคือประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์การสอนท่ีหลากหลาย 
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ตอบสนองการเรียนรู้ และความตอ้งการตามรูปแบบการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน(S) (  ̅=  
4.20,S.D=0.76) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ    
การเรียนรู้ และความตอ้งการของผูเ้รียน/กลุ่มของผูเ้รียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง (S) ( ̅=  
4.17,S.D=0.65) มีองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (K) ) (  ̅ =4.10,S.D=0.48) และ
วิเคราะห์ผูเ้รียนได้ทั้งรูปแบบการเรียนรู้ สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็งในตวัผูเ้รียน(S) (  ̅=4.07,S.D 
=0.52) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  98     แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

2.การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ (Learning 
Management) 

1.การส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองด้วย
เทคนิคการสอน
ทีม่ี
ประสิทธิภาพ       
( Effective and 
technic to 
enhance self-
directed 
learning ) 

1.1ประยกุตใ์ชห้ลกัทฤษฎีการจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism)   (S)                                

4.00 0.74 มาก 

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง(Self-Directed Learning) 
(S)                                              

4.10 0.66 มาก 

1.3จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน เรียนดว้ยการ
ปฏิบติัหรือลงมือท า (Learning by doing) เนน้
ฝึกทกัษะเพ่ือน าไปสู่สัมมาชีพ   (S)                     

4.07 0.64 มาก 

1.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent 
Study)   (S) 

4.23 0.57 มาก 

1.5 พฒันาผูเ้รียนให้ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
สร้างองค์ความรู้และน าเสนอแนวคิด วิธีการหรือ
รูปแบบการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ                    (S) 

4.40 0.57 มาก 

1.6 พัฒนาผู ้เ รียนให้สามารถตั้ งค  าถาม ตั้ ง 
สมมติฐาน และศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการ
และความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือหา
ค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง         (S) 

4.27 0.74 มาก 

1.7 พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พดู เขียน และสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ี
อ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง       (S)                               

4.13 0.63 มาก 



434 
 

ตารางท่ี 98  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 
  

1.8พฒันาผูเ้รียนใหป้ระยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดวัยตนเองไปสู่
การปฏิบติั  (S) 

4.33 0.48 มาก 

                                                   ค่าเฉล่ีย 4.19 0.62 มาก 
2 กลยุทธ์ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอน 

2.1 เลือกเทคนิค กลยุทธ์วิ ธีสอนท่ีตรงกับ
จุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
และศกัยภาพของผูเ้รียน   (S)                                                                                   

4.37 0.56 มาก 

2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้บรรลุตาม
เป้าหมาย    (K)                                              

4.53 0.51 มากท่ีสุด 

2..3 จดักระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน
เช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และบูรณา
การการเรียนรู้ได ้ (S)                                                                                                                                                                             

4.50 0.51 มากท่ีสุด 

2.4 จดักระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom)                           
(S)                           

3.73 0.79 มาก 

2.5จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
วธีิการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem – based Learning : PBL)    (S)                                                                            

4.03 0.72 มาก 

2.6 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
วธีิการการเรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 5 
ขั้น:QSCCS (S)                                                                                                     

3.83 0.80 มาก 

2.7 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
วธีิการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning : PBL)    (S)                                        

4.03 0.85 มาก 

2.8 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการ
สอนที่หลากหลาย      (S)                                              

4.27 0.45 มาก 

2.9จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน    (S)                                

3.87 0.86 มาก 
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ตารางท่ี  98  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

2.การจดั
กระบวนการ
เรียนรู้ 
(Learning 
Management) 

 

2.9 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน    (S)                                

3.87 0.86 มาก 

2.10จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบบูรณาการ(S)                                                                               

4.17 0.65 มาก 

2.11 มีความสามารถน าหลกัการแนวคิด 
วธีิการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning)ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้             (S) 

4.20 0.61 มาก 

2.12 จดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการคิดซ่ึงประกอบดว้ย 
-ทกัษะการคิดวเิคราะห์(Analytical 
Thinking)  -ทกัษะการคิดสังเคราะห์ 
(Synthesis Thinking)   -ทกัษะการ คิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ(Critical Thinking Skills)   
- ทกัษะการแกปั้ญหา(Problem Solving 
Skills) 
 - ทกัษะการรู้คิด(Meta Cognition Skills)   
- ทกัษะการคิดสร้างสรรค(์Creative Thinking)   (S)                       

4.27 0.64 มาก 

2.13จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
(S) 

4.47 0.51 มาก 

2.14 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุ
ปัญญาของผูเ้รียน               (S)                         

4.07 0.69 มาก 

2.15 จดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบั
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21  (S)                                         

4.30 0.79 มาก 

2.16 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงั
ค าถาม (Power Questions)  (S)                                      

4.00  0.70 มาก 

2.17  จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้
คิดดว้ยจิตทั้ง5 (Five Minds for the Future)     
(S)  

3.57 0.86 มาก 

2.18  น าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM Education มาบูรณาการในการ
เรียนรู้       (S) 

3.93 0.69 มาก 
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ตารางท่ี 98  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (ต่อ) 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 

 

2.19 เลือกใชเ้ทคนิค วิธีการและกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด(Reflective 
Thinking) ตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียน
(S)                

3.80 0.61 มาก 

2.20ใชเ้ทคนิควิธีการสะทอ้นคิด การเปิดใจ 
เรียนรู้หลังท ากิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการ
ท างาน  After Action Review (AAR)                  
(S)  

3.77  0.68  มาก 

                                            ค่าเฉล่ีย 4.09  0.67  มาก 
         สมรรถนะท่ี 2การจดัการเรียนรู้ 4.14  0.65  มาก 

                   
                จากตาราง พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ อยูใ่น
ระดบัมาก (  ̅=4.14,S.D=0.65)  ซ่ึงสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยจ านวน 2  
สมรรถนะย่อย  สมรรถนะย่อยท่ี1การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิคการสอนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ( ̅=4.14,S.D =0.65) ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ี 1 มี     
ตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 8 ตวับ่งช้ี  ซ่ึงมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี โดยตวับ่งช้ีท่ีมี  
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พฒันาผูเ้รียนให้ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองคค์วามรู้และน าเสนอ 
แนวคิด วิธีการหรือรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (S) ( ̅=4.40,S.D=0.57) พฒันาผูเ้รียนให้   
ประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ดัวยตนเองไปสู่การปฏิบติั (S) ( ̅=4.33,S.D=0.48)   
พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถตั้งค  าถาม ตั้งสมมติฐาน และศึกษา คน้ควา้ตามความตอ้งการและความสนใจ  
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อหาค าตอบและสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (S) ( ̅=4.27,S.D=0.74)  พฒันา 
ผูเ้รียนให้มีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Independent  Study) (S) (  ̅=4.23,S.D  
=0.57) พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และสามารถสรุปความคิดจาก เร่ืองท่ีอ่าน  
ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง(S)( ̅=4.13,S.D=0.63)จดักระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบน าตนเอง(Self-Directed Learning) (S) (  ̅=4.10,S.D=0.66)   
จดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยการปฏิบติัหรือลงมือท า (Learning by doing) เนน้ฝึกทกัษะ 
เพื่อน าไปสู่สัมมาชีพ (S) (  ̅ = 4.07,S.D =0.64) และประยกุตใ์ช ้หลกัทฤษฎีการจดัการ เรียนการสอน 
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (S) (  ̅ = 4.00,S.D =0.74)  ส าหรับ สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 เทคนิค
วธีิการและกลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก (  ̅=4.09S.D=0.67)   
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                ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 20  ตวับ่งช้ี โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามเป้าหมาย 
(S) (  ̅ = 4.53,S.D =0.51) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด   รองลงมาคือจดักระบวน การเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่และบูรณาการการเรียนรู้ได(้S)  (  ̅ = 4.50,S.D =0.51) 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 18 ตวั
บ่งช้ีไดแ้ก่  จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (S) (  ̅ = 4.47,S.D =0.51) รองลงมา คือ 
เลือกเทคนิค กลยุทธ์วิธีสอนท่ีตรงกบัจุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน และศกัยภาพ
ของผูเ้รียน(S)(  ̅ = 4.37,S.D =0.51) จดักระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21   (S)( 
 ̅ = 4.30,S.D =0.79) จดักระบวน การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย (S)  (  ̅ = 4.27,S.D 
=0.45)จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด  (S)  (  ̅ = 4.27,S.D =0.64) มีความสามารถน า
หลกัการแนวคิด วิธีการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  ไปใช้ในการจดั  
การเรียน (S)(  ̅ = 4.20,S.D =0.61)   จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบบูรณาการ(S)( 
 ̅ = 4.17,S.D =0.65) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุปัญญาของผูเ้รียน (S)(  ̅ = 4.07,S.D =0.69)  
จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem – based Learning : 
PBL) (S)(  ̅ = 4.03,S.D =0.72)  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning : PBL)(S)(  ̅ = 4.03,S.D =0.85)  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชพ้ลงั
ค าถาม(Power Questions) (S)(  ̅ = 4.00,S.D =0.70)  น าแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบ STEM 
Education มาบูรณาการในการเรียนรู้(S)(  ̅ = 3.93,S.D =0.69)  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (S)(  ̅ = 3.87,S.D =0.86)  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค วิธีการ
การเรียนรู้ตามกระบวนการบนัได 5 ขั้น:QSCCS (S)(  ̅ = 3.83,S.D =0.80)  เลือกใชเ้ทคนิค วิธีการและ
กลยุทธ์ในการส่งเสริมทกัษะการสะทอ้นคิด(Reflective  Thinking) ตามความแตกต่างและวยัของ
ผูเ้รียน  (S)(  ̅ = 3.80,S.D =0.61)  ใชเ้ทคนิควิธีการสะทอ้นคิด การเปิดใจเรียนรู้หลงัท ากิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงการท างาน After Action Review (AAR)(S)(  ̅ =3.77,S.D =0.68) จดักระบวนการเรียน    
การสอนโดยใชเ้ทคนิค วธีิการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) (S)( 
 ̅ = 3.73,S.D =0.79) และ จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 (Five Minds for the 
Future)   (S)(  ̅ = 3.57,S.D  =0.86)  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  99     แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการประเมินผูเ้รียน  
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

3.การประเมนิ
ผู้เรียน 
(Students' 
evaluation) 

การวดัและ
ประเมนิผลใน
ช้ันเรียน 
(Classroom 
Based 
Assessment ) 

1.1 สร้างเคร่ืองมือวดัผลตรงตามระดบัขั้น
พฤ ติกรรมของแ ต่ละ  ประ เภทของ
มาตรฐานตัวช้ีวดัการเรียนรู้รายวิชาและ
สอดคล้องกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้                 (S) 

4.33 0.48 มาก 

1.2 วดัผลและประเมินผูเ้รียนเพื่อการ
เรียนรู้ (Assessment for Learning )  (S)                  

4.47 0.51 มาก 

1.3 วดัผลและประเมินขณะเรียนรู้ 
(Assessment  as  Learning)   (S)                                   

4.50 0.51 มากท่ีสุด 

1.4 วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
(Assessment of Learning )ตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั   (S) 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

1.5  ประเมินผูเ้รียนโดยใชก้ารประเมิน
ตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)  
และการประเมินของทกัษะในศตวรรษท่ี 
21    (S)                    

4.37 0.50 มาก 

1.6 ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้จัดท าแฟ้ม
สะสมงานและใช้แฟ้มสะสมงานในการ
ประเมินผูเ้รียน(S) 

4.03 0.62 มาก 

1.7 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์
งาน วางแผนงาน ท่ีชดัเจนเป็นระบบและ
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวทุ้ก
ขั้นตอนและบรรลุ ผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่ง
มีคุณภาพ                                (S)                            

4.17 0.46 มาก 

1.8 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง และ
ประเมินระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน   (S)           

4.23  0.73  มาก  

1.9 ส่ งเสริมผู ้เรี ยนให้สามารถประเมิน
ตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพฒันางาน
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์      
(S) 

4.10 0.55  มาก 

                                ค่าเฉล่ีย 4.31  0.54  มาก  
                                                            สมรรถนะท่ี  3  การประเมินผูเ้รียน 4.31 0.54 มาก 
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                  จากตาราง  พบวา่ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะ การประเมินผูเ้รียนอยู่
ในระดบัมาก (  ̅ = 4.14,S.D =0.65) ซ่ึงสมรรถนะการประเมินผูเ้รียนมี 1สมรรถนะยอ่ย และตวับ่งช้ี
สมรรถนะจ านวน 9 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้(Assessment 
of Learning )  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดั (S) (  ̅ = 4.60,S.D  =0.54) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา
คือ วดัผลและประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment  as  Learning) (S)  (  ̅ = 4.50,S.D =0.51) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด    วดัผลและประเมินผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for  Learning)  (S) (  ̅ =4.47,S.D 
=0.51) อยูใ่นระดบัมาก  การประเมินผูเ้รียนโดยใชก้ารประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)  
และการประเมินของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (S) (  ̅ = 4.37,S.D =0.50) อยู่ในระดบัมาก  สร้าง
เคร่ืองมือ วดัผลตรงตามระดับขั้นพฤติกรรมของแต่ละ ประเภทของมาตรฐานตวัช้ีวดัการเรียนรู้
รายวิชาและสอด คล้องกบัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ (S) (  ̅ = 4.33,S.D =0.48)  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนประเมิน ตนเอง และประเมินระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน (S)  (  ̅ = 4.23,S.D =0.73)   ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์งาน วางแผนงานท่ีชดัเจนเป็นระบบและด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้
ทุกขั้นตอนและบรรลุผล ส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีคุณภา (S)  (  ̅ = 
4.17,S.D =0.46)   ส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถประเมินตรวจสอบผลงานของตนเองและมาพฒันางาน
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ (S) (  ̅ = 4.10,S.D =0.55) ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้
จดัท าแฟ้มสะสมงานและใชแ้ฟ้มสะสมงานในการประเมินผูเ้รียน(S) (  ̅ = 4.03,S.D =0.62)      
 
ตารางท่ี 100   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการใชข้อ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยี              
                       และการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
สมรรถนะประจ า
สายงาน 

สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

4. การใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 
เทคโนโลยีและ
การพฒันา
นวัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
 (Using 
information and 
technology by  
 

1.ทักษะด้าน
คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
(Computing and 
ICT Literacy) 

1.1สามารถเขา้ถึงแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ เทคโนโลยใีหม่ๆ  ประเมิน
และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกั
จริยธรรมและกฎหมาย    (K)                                            

4.53 0.51 มากท่ีสุด 

1.2 สืบค้นความรู้และสารสนเทศ  
(Searching for Information) และน าเสนอ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมยัตรง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ ใ ช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ             (S)                          

4.27 0.45 มาก 
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ตารางท่ี 100  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการใชข้อ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยี              
                       และการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้(ต่อ)        
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

developing 
innovation to 
enhance 
learning) 
 
 

1.ทักษะด้าน
คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
(Computing and 
ICT Literacy) 

1.3 ใชเ้คร่ืองมือและกระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน(S) 

4.30 0.47 มาก 

1.4 ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียน รู้   ความสามารถ  
ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน                                    (S) 

4.33 0.55 มาก 

1.5 รู้เท่าทนัส่ือรวมและน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ปลอดภยัและเหมาะสม     (S)                        

4.23 0.43 มาก 

1.6 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน
การประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใช้
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผลโดย
ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินการใหส้ าเร็จ (S)                  

4.20 0.48 มาก 

1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การก าหนดค าถามปัญหาและหัวข้อ
ส าคัญท่ี เ ก่ียวข้องกับความต้องการ
สารสนเทศ       (S)                       

4.37 0.49 มาก 

1.8 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชค้วามรู้
ดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะการจดัการ
สารสนเทศเพ่ือพฒันาความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
การคิดแกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม                               
(S)                                    

4.17 0.38 มาก 

1.9  พัฒนาผูเ้รียนให้สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น/ ค้นคว้า / 
รวบรวมความรู้ สามารถติดต่อ ส่ือสาร
และส่งต่อขอ้มลูผา่นโปรแกรมต่างๆเช่น
e-mail, Line, Facebook, Google Apps 
และGoogle for Education เป็นตน้     (S)                                                

4.43 0.50 มาก 
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ตารางท่ี  100  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการใชข้อ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยี              
                       และการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ต่อ)       
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 

 

 1.10สร้ างหรื อออกแบบเน้ื อหาได้อย่ าง
สร้างสรรคโ์ดยใชเ้คร่ืองมือต่าง  ๆ(digital tool) เช่น
การเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบน
เวบ็ไซตเ์ป็นตน้ (S) 

4.20 0.41 มาก 

1.11 พัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล
ดิจิทลั  (S) 

4.33 0.48 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.31 0.47 มาก 
2.ทกัษะทาง
นวตักรรมและ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Innovation 
and 
Entrepreneurs
hip skills) 

2.1ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
การสร้างสรรค์ คิดส่ิงใหม่ๆให้กับตนเอง
และสังคม(Creative Mind)และมีผลผลิต
ใหม่ๆหรือกระบวนการใหม่ๆดว้ยค่าของคน
และผลของงาน(Productive Mind )  (S)                            

3.93 0.69 มาก 

2.2พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้เทคโนโลย ีและ
รู้สารสนเทศ ในระดบัพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
เขา้ถึงและสามารถใช ้ICTเพื่อการคน้ควา้ 
รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่     (S)                                                         

4.33 0.66 มาก 

2.3 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการ
สร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ(digital 
tool)เช่นการเขียนใน Wikipedia การเขียน
เน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้    (S)                                                                                

3.77 0.82 มาก 

2.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการ
คิดริเร่ิม เช่ือมโยงหรือผสมผสาน
ประสบการณ์เก่าเขา้กบัประสบการณ์ใหม่
ไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้าของเดิมและ
สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเอง
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์     (S)                                                   

4.07 0.58 มาก 
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ตารางท่ี  100  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการใชข้อ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยี              
                       และการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ต่อ)       
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

การใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 
เทคโนโลยแีละ
การพฒันา
นวตักรรมเพือ่ 
 ส่งเสริม 
การเรียนรู้ 

 
2.5พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถส่ือสาร
น าเสนอ เผยแพร่ผลงานไดท้ั้งในระดบั
โรงเรียน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  (S)    

4.17 0.53 มาก 

                                                    ค่าเฉล่ีย 4.05 0.66 มาก 

3.การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมการ
เรียนรู้และการ
ใช้แหล่งเรียนรู้(  
(Developing 
media, 
learning 
Innovation 

and using 
source 
learning) 

3.1 จัดท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                    (S) 

4.03 0.67 มาก 

3.2 เลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและวยั
ของผูเ้รียน                                           (S) 

4.13 0.68 มาก 

3.3 น าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการการ
พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้ไป
ประยกุตใ์ชจ้นเกิดผลงานและช้ินงาน      (S)                   

4.23 0.57 มาก 

3.4 ประเมินผลการน าส่ือนวตักรรมการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและ
น าผลการ ประเมินมาปรับปรุง                (S)                         

4.13 0.57 มาก 

3.5 ประเมินผลผูเ้รียนในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
ในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้และ
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และส่ง
ต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นe- mail,  
Line ,Facebook, Google Apps และ Google 
for  Education เป็นตน้    (S)                        

4.67 0.48 มากท่ีสุด 

                                           ค่าเฉล่ีย 4.24 0.60 มาก 
สมรรถนะท่ี 4 การใชข้อ้มลูสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพื่อ 

                              ส่งเสริมการเรียนรู้ 
4.20 0.58 มาก 

 
                 จากตาราง  พบว่า ครูผู ้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการใช้ข้อมูล 
สารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั (  ̅ = 4.14,S.D =0.65)   ซ่ึงสมรรถนะการใช้ขอ้มูล สารสนเทศ เทคโนโลยีและการพฒันา
นวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  มีสมรรถนะยอ่ยจ านวน 3 สมรรถนะยอ่ย ประกอบดว้ยสมรรถนะ
ย่อยท่ี 1 ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  ̅ 
=4.14,S.D  =0.65) อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 1 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 11ตวับ่งช้ี  
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ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถเขา้ถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีใหม่ๆประเมิน 
และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย 
(K) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ = 4.53,S.D =0.51) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/ รวบรวมความรู้   
สามารถติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้มูลผา่นโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail, Line, Facebook, Google Apps 
และGoogle for Education เป็นตน้ (S) (  ̅ = 4.43,S.D =0.50)  พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน   
การก าหนดค าถามปัญหาและหวัขอ้ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสารสนเทศ (S) (  ̅ = 4.37,S.D  
=0.49)  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการวเิคราะห์และประเมินขอ้มูลดิจิทลั (S) (  ̅ =4.33,S.D=0.48)ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) ในการจดัการเรียนการสอนและการวดัการประเมินผลท่ี เหมาะสมสอดคล้องกบักิจกรรม     
การเรียนรู้  ความสามารถ  ความสนใจและรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน (S) (  ̅ = 4.33,S.D =0.55)  
ใช้ เคร่ืองมือและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจดัการเรียน การสอน(S) (  ̅ = 
4.30,S.D =0.47)  สืบคน้ความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) และ น าเสนอขอ้มูล 
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทนัสมยัตรงกับความต้องการของผูใ้ช้ข้อมูลสารสนเทศ(S) (  ̅ =4.27,S.D 
=0.45)   รู้เท่าทนัส่ือรวมและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสม (S) (  ̅ = 4.23S.D =0.43)  สร้าง
หรือออกแบบเน้ือหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ (digital tool) เช่นการเขียนใน 
Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซตเ์ป็นตน้(S)  (  ̅ = 4.20 S.D =0.41)  พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถในการประเมินแสวงหา สังเคราะห์และใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผลโดยการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ (S)  (  ̅ = 4.20 S.D =0.48)   และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
ใชค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะการจดัการสารสนเทศเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหาและการท างานเป็นทีม  (S) (  ̅ = 4.17,S.D =0.38)   ส าหรับ
สมรรถนะย่อยท่ี 2 ทกัษะทางนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.05,S.D =0.66) ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 2 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะ
จ านวน 5 ตวับ่งช้ี   ซ่ึงตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและ
สามารถใช ้ICTเพื่อการคน้ควา้ รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างองคค์วามรู้ ใหม่ (S)  
(  ̅ = 4.33,S.D =0.66)  รองลงมาคือ พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถส่ือสารน าเสนอ เผยแพร่ผลงาน
ไดท้ั้งในระดบัโรงเรียน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  (S) (  ̅ = 4.17,S.D =0.53)  พฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถในการคิดริเร่ิม เช่ือมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเขา้กบัประสบการณ์ใหม่ไปสู่
ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้ าของเดิมและสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ์ (S)  
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(  ̅ = 4.07,S.D =0.58)  ออกแบบและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีการสร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆให้กบัตนเองและสังคม(Creative Mind )และมีผลผลิตใหม่ๆหรือ
กระบวนการใหม่ๆดว้ยค่าของคนและผลของงาน(Productive Mind ) (S) (  ̅ =3.93,S.D  =0.69)   และ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการสร้างหรือออกแบบเน้ือหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยใช ้เคร่ืองมือ
ต่างๆ(digital tool) เช่นการเขียนใน Wikipedia การเขียนเน้ือหาลงบนเวบ็ไซต์เป็นตน้(S) (  ̅ =  
3.77,S.D =0.82)   และ  สมรรถนะยอ่ยท่ี 3 การพฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้
พบว่า มีผล การประเมินอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  (  ̅ =4.24,S.D =0.60)  ตวับ่งช้ี
สมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบคน้/ คน้ควา้/รวบรวมความรู้และสามารถ
ติดต่อส่ือสารและส่งต่อขอ้ มูลผา่นโปรแกรมต่างๆเช่นe-mail,  Line ,Facebook, Google Apps และ
Google for  Education เป็นตน้ (S) (  ̅ = 4.67,S.D =0.48) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ น าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการการพฒันาส่ือ นวตักรรมการ
เรียนรู้ไปประยุกตใ์ชจ้นเกิดผลงาน และช้ินงาน (S)  (  ̅ = 4.23,S.D =0.57)  ประเมินผลการน าส่ือ
นวตักรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการ เรียนการสอนและน าผลการ ประเมินมาปรับปรุง (S) (  ̅ = 
4.13,S.D =0.57)  เลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกบัความสามารถ  ความถนดั ความสนใจและ
วยัของผูเ้รียน (S) (  ̅ = 4.13,S.D =0.68)  และ จดัท าระบบแหล่งเรียนรู้ แหล่งขอ้มูล สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ (S) (  ̅ = 4.03,S.D =0.67) ตามล าดบั   
 
ตารางท่ี  101   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 

5.การท างาน
เป็นทมี
(Teamwork) 

ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เรียน
ร่วมกนักบัเพือ่น
และทกัษะ
กระบวนการ                               

1.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการวางแผนการ
ท างาน ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ และ
จัดล าดับความส าคัญของงานกับหมู่คณะได้
ครบทุกขั้นตอนและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
ผูอ่ื้นในการด าเนินงานร่วมกับหมู่คณะอย่าง
เป็นระบบ                                                (S)                                                  

4.20 0.61 มาก 

2. วนิิจฉยัท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและ
พฒันาการของผูเ้รียน น ามาจดักลุ่มผูเ้รียน
เพ่ือใหผู้เ้รียนเรียนและท างานร่วมกนั   (S) 

 
4.10 

 
0.66 

 
มาก 
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ตารางท่ี101 แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการท างานเป็นทีม (ต่อ)    
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

5.การท างาน
เป็นทมี
(Teamwork) 

ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เรียน
ร่วมกนักบัเพือ่น
และทกัษะ
กระบวนการ                               

3. จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ส่ือสาร
โตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือเพ่ือพฒันา
ทกัษะในการใชเ้หตุผลทกัษะการคิดวเิคราะห์/คิด
อย่างมีวิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาและ
ทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน (S) 

4.13 0.57 มาก 

4. น าความรู้ความเขา้ในหลกัการของการ
เรียนแบบเรียนร่วมกนักบัเพ่ือน(Co-
Learning)มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย          (S)                                  

4.00 0.64 มาก 

5.พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการเสริมแรง ให้
ก าลงัใจและส่งเสริมสนบัสนุนเพ่ือนร่วมงาน
ในการปฏิบติังาน      (S)                                                                            

4.27 0.64 มาก 

6. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการปรับตวั
เขา้กบับุคคลอ่ืนหรือสร้างบรรยากาศในการ
ท างานและปรับตวัหากนัเพ่ือสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ        (S)                    

4.57 0.63 มากท่ีสุด 

. 7. พฒันาผูเ้รียนใหท้ างานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม
กบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เคารพต่อ
ขอ้ ตกลงและคารพในสิทธิของผูอ่ื้นและ
สร้างพลงัร่วม                          (A)                                             

4.33 0.66 มาก 

8. พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาด
ทางอารมณ์เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัตาม     (A) 

4.30 0.65 มาก 

9ใชก้ลยทุธ์ วธีิการและหลกัการไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้
และฝึกปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างและพฒันา  

4.13 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 101 แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะการท างานเป็นทีม(ต่อ)    
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  ̅ S.D แปลผล 

5.การท างานเป็น
ทมี(Teamwork) 

ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เรียน
ร่วมกนักบัเพือ่น
และทกัษะ
กระบวนการ 
ท างานเป็นทมี 
(Enhancing 
Cooperative 
Learning and  
teamwork 
skills) 
 

ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะทางสงัคมและความฉลาด 
ทางอารมณ์ซ่ึงไดแ้ก่  -การรู้จกัรักตนเองและ
สงัคม(Learning to love)  
-การตระหนกัรู้สงัคม ( Social-awareness)                                                                  
-ความสามารถทางการเขา้สงัคม (Social 
Competence)  
- การสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล 
(Relationship skills) 
-การจดัการตนเอง (Self-management) 
-การมีจิตสาธารณะ(Public mind)     (S)           

   

10.พฒันาผูเ้รียนให้มีความมัน่คงทางอารมณ์
กลา้แสดงออกอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัเพศ
และวยั  (A)                    

4.47 0.57 มาก  

11.พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถติดตอ่ส่ือสาร 
โตต้อบดว้ยความชดัเจนและน่าเช่ือถือและมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ    (S)                                                                    

4.40 0.62 มาก  

12. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น    (A)                                               

4.53 0.68 มากท่ีสุด 

                                                             ค่าเฉล่ีย 4.29 0.63 มาก 
                                     สมรรถนะที ่5 การท างานเป็นทมี 4.29 0.63 มาก 

 
                 จากตาราง พบวา่  ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะการท างานเป็นทีมอยู่
ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.29,  ,S.D =0.63)  ซ่ึงสมรรถนะการท างานเป็นทีมมี 1
สมรรถนะยอ่ย  คือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนักบัเพื่อนและทกัษะกระบวนการท างานเป็นทีมมีตวั
บ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 12 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่า เฉล่ียสูงสุดคือพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะใน            
การปรับตวัเขา้กบับุคคลอ่ืนหรือสร้างบรรยากาศในการท างานและปรับตวัหากนัเพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์
ในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (S)   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ = 4.57,S.D =0.63) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  รองลงมาคือพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น(A) ) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ = 4.53,S.D =0.68) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส าหรับตวับ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมากไดแ้ก่ พฒันาผูเ้รียนให้มีความมัน่คงทางอารมณ์กลา้แสดงออกอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบั
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เพศและวยั  (A) (  ̅ = 4.47,S.D =0.57)   พฒันาผูเ้รียนให้สามารถติดต่อส่ือสารโตต้อบดว้ยความ
ชดัเจนและน่าเช่ือถือและมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ (S) (  ̅ = 4.40,S.D =0.62)  พฒันาผูเ้รียนให้
ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมกบับทบาทของผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  
เคารพต่อขอ้ ตกลงและคารพในสิทธิของผูอ่ื้นและสร้างพลงัร่วม (A) (  ̅=4.33,S.D =0.66)  พฒันา
ตนเองให้เป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัตาม(A)  ( ̅ = 
4.30,S.D =0.65)  พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการเสริมแรง ให้ก าลงัใจและส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบติังาน (S) ( ̅ = 4.27,S.D =0.64)  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการวางแผน       
การท างาน ก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค์ และจดัล าดบัความส าคญัของงานกบัหมู่คณะไดค้รบทุก
ขั้นตอน  และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นในการด าเนินงานร่วมกบัหมู่คณะอยา่งเป็นระบบ (S) (  ̅ 
= 4.20,S.D =0.61)   จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ส่ือสารโต้ตอบด้วยความชัดเจนและน่าเช่ือถือเพื่อพฒันาทักษะในการใช้เหตุผลทักษะการคิด
วิเคราะห์/คิดอยา่งมีวิจารณญาณทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการรู้คิดในการเรียนร่วมกนักบัเพื่อน 
(S) (  ̅ = 4.13,S.D =0.57) ใชก้ลยทุธ์ วธีิการและหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้
และฝึกปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์(S) (  ̅ 
= 4.13,S.D =0.68)   วนิิจฉยัท าความรู้จกั ท าความเขา้ใจและพฒันาการของผูเ้รียนน ามาจดักลุ่มผูเ้รียน
เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนและท างานร่วมกนั (S) (  ̅ = 4.10,S.D =0.66)น าความรู้ความเขา้ในหลกัการของ
การเรียนแบบเรียนร่วมกนักบัเพื่อน(Co-Learning) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย(S) (  ̅ = 4.00,S.D =0.64)   ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 102   แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม 
สมรรถนะ
ประจ าสาย
งาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 6 สังคมและ 
วฒันธรรม     
(society &  
Culture)  

1ความรู้ถึงความ 
ตระหนักต่อโลก 
และความตระหนัก
รู้ถงึสภาพแวดล้อม 
 (Global and 
Environmental 
Awareness) 

1.1 มีความรู้เก่ียวกบัความตระหนกัต่อ 
โลก(global awareness)ความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดลอ้ม(Environmental Awareness) 
และน าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ใน
บริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลกศึกษา                      
(K) 

3.93 0.83 มาก 
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ตารางท่ี 102 แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม(ต่อ)        
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

6 สังคมและ 
วฒันธรรม     
(society &  
Culture) 

1.ความรู้ถึงความ 
ตระหนักต่อโลก 
และความตระหนัก

รู้ถึงสภาพ 
แวดล้อม 

(Global and 
Environmental 

Awareness) 

1.2น าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
ตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก (state 
of planet awareness) การพฒันาแนวโนม้
และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไป
บูรณาการในการเรียน 
การสอน   (S)                

3.80 0.55 มาก 

1.3 บูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหัวขอ้
เก่ียวกบัโลกความตระหนกัต่อโลก (global 
awareness) ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม  
(Environmental Awareness)  และ
เหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้ง ถ่ินของผูเ้รียน 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และในโลกเขา้
ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน  (S)                                                                      

3.83 0.65 มาก 

1.4 ใช้กลยุทธ์และวิ ธีการท่ีหลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้ผูเ้รียนไดส้ร้างสรรค์ พฒันา สร้างความ
ตระหนักท่ีมีต่อโลก ต่อส่ิงแวดล้อมและปลูก
จิ ตส า นึ กให้ กั บผู ้ เ รี ยนในการรั กษา
สภาพแวดลอ้มโดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบบนิเวศ    
(S)                                              

4.00 0.70 มาก 

1.5 ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ผยแพร่ความรู้ ความ
เขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม
และปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิดจาก
ส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวัหรือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดลอ้ม                (A)                                                

3.87 0.51 มาก 

1.6 จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้้คุณค่า
ของส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบในการใชแ้ละ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วม
คิดร่วมท าในกิจกรรม  (S)        

4.47 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 102  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม (ต่อ)               
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

6 สังคมและ 
วัฒนธรรม     
(society &  
Culture) 

 

1.7 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ผูเ้รียนในเร่ืองของความตระหนัก ต่อโลก 
และความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม (A)                                          

4.63 0.62 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.08 0.64 มาก 
2.ความรู้ทางความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
(Cross-cultural 
Understanding) 

2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี
หลาก หลายในกระบวนการทางสังคม
ศาสนาวฒันธรรมแบบแผนทางสังคมของ
ชุมชน วถีิชุมชน  ประเพณีและพิธีกรรม
ของผูเ้รียน   (K) 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 

2.2  ประเมินการสะทอ้นความรู้ความคิด 
วธีิปฏิบติัและสุนทรียะบนความคิดความ
เช่ือค่านิยมและการปฏิบติัตนทาง
วฒันธรรมของผูเ้รียนและ ยอมรับความ
หลากหลายและความแตกต่างในสังคม (S) 

4.10 0.61 มาก 

2.3  น าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมไปจดัการ
เรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปใน
เน้ือหา      (S)          

3.90 0.71 มาก 

2.4 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ตระหนกัในความหลากหลายทางสังคม 
ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาติ    (A)                                                                                                 

4.37 0.67 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.22 0.63 มาก 
3.  ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
(21st Century 
Skills) 

3 . 1  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ 
ความส าคญั องค์ประกอบของทกัษะชีวิต
(Life Skills)  และแนวทางการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคญั
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551       (K) 

4.13 0.63 มาก 

3.2 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ือง
ของการมีทกัษะชีวติ(Life Skills)ใหก้บั
ผูเ้รียน             (A)         

4.70 0.60 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 102 แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม(ต่อ)               
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะย่อย ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

6 สังคมและ 
วัฒนธรรม     
(society &  
Culture) 

3.  ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
(21st Century 
Skills) 

3.3 น าหลกัการและแนวคิดในการพฒันา
ทกัษะชีวติไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการ
สอนและฝึกปฏิบติัเพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั         (S)                                    

4.20 0.61 มาก 

3.4 พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถบอกจุดเด่นจุด
ดอ้ยของตนเองและเลือกท ากิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเองได ้                                              
(A)                                       

4.63 0.62 มากท่ีสุด 

3.5 จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่และรณรงคเ์ก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพ    (S)                                              

4.17 0.65 มาก 

3.6 ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้พฒันาการทาง
ร่างกายท่ีสมบูรณ์โดยมีน ้าหนกัส่วนสูง
และพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข     (S)                 

4.20 0.66 มาก 

3.7 มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของทกัษะ
พลเมืองและใชว้ธีิการท่ีหลากหลายฝึกฝน
ใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีเป็นพ้ืนฐานของความ
เป็นพลเมือง  (K)                                               

4.57 0.63 มากท่ีสุด 

3.8 น าหลกัการและแนวคิดของการมีทกัษะ
พลเมืองไปบูรณาการจดัการเรียนการสอนและ
จดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาความ
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม
ใหก้บัผูเ้รียน         (S)                     

4.23 0.63 มาก 

3.9 จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกั
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ เผือ่แผ ่เ เขา้ร่วมบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างสรรคส่ิ์งดี
งามใหก้บัผูอ่ื้นหรือสังคมโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  (A)                                                                                                                                 

4.67 0.66 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 102  แสดงผลการประเมินตนเองของครูตามสมรรถนะสังคมและวฒันธรรม (ต่อ)              
สมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

สมรรถนะ
ย่อย 

ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  ̅ S.D แปลผล 

 

 

3.10 น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น พ้ื น
ฐานความรู้ของทกัษะอาชีพกระบวนการ
ผลิต กระบวนการตลาดโดยใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญาเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทักษะ
ปฏิบติัจริง                          (S) 

3.73 0.58 มาก 

3.11 จดักิจกรรมสร้างเสริมทกัษะพ้ืนฐาน
ในอาชีพจนท าใหผู้เ้รียนสามารถผลิตผล
งาน/ช้ินงานและสามารถปรับปรุงพฒันา
ตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคต       (S)                                                                                                                

3.77 0.68 มาก 

3.12 จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การสอนหรือวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผูเ้รียน     (S)                                                                               

4.13 0.57 มาก 

3.13น าความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ
ปฏิบติัและใหค้วามคิดรวบยอดของทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวติเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียน
ใหมี้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของการเรียนรู้
ตลอดชีวติ               (S)                                                             

4.60 0.68 มากท่ีสุด 

                                           ค่าเฉล่ีย 4.29 0.63 มาก 
                            สมรรถนะที6่ สังคมและ วัฒนธรรม 4.20 0.63 มาก 

              
                  จากตาราง พบว่า  ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะด้านสังคมและ
วฒันธรรมอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.20,  ,S.D =0.63)  ซ่ึงสมรรถนะดา้นสังคมและ
วฒันธรรม มีสมรรถนะยอ่ยจ านวน 3 สมรรถนะยอ่ยประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ยท่ี 1 ความรู้ถึงความ
ตระหนักต่อโลก และความตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.08,  ,S.D =0.64)    ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 1 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 7 ตวั
บ่งช้ี  ซ่ึงตวั บ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัผูเ้รียนในเร่ืองของ
ความตระหนกั ต่อโลกและความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม (A)โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั(  ̅ = 4.63,S.D 
=0.62) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากได้แก่  
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จดักิจกรรมเพื่อให้ ผูเ้รียนได้รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อ ผลกระทบในการใช้และรักษาส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรม (S)  (  ̅ =4.47,S.D=0.68) 
ใช้กลยุทธ์และวิธีการท่ี หลากหลายมาประยุกต์ใชใ้นการจดักิจกรรมและฝึกปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนได้
สร้างสรรค์ พฒันา สร้าง ความตระหนกัท่ีมีต่อโลกต่อส่ิงแวดลอ้มและปลูกจิตส านึกให้กบัผูเ้รียนใน 
การรักษาสภาพแวดลอ้มโดย อยูบ่นพื้นฐานของระบบนิเวศ (S) (  ̅ = 4.00,S.D =0.70) มี ความรู้ 
เก่ียวกบัความตระหนกัต่อโลก (global awareness) ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม(Environmental 
awareness) และน าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ในบริบทท่ีเก่ียวกบัโลกหรือโลก  ศึกษา (K) (  ̅ =  
3.93,S.D =0.83)   ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและ
ปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวัหรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ 
สภาพ แวดลอ้ม (A)  (  ̅ = 3.87,S.D =0.51) บูรณาการเน้ือหา แนวคิดหรือหวัขอ้ เก่ียวกบัโลกความ
ตระหนกัต่อโลก (global awareness)  ความตระหนกัรู้ถึงสภาพแวดลอ้ม (Environmental  awareness)  
และเหตุการณ์โลกปัจจุบนั/ปัญหาโลกหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ประ ประเทศ และในโลกเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนการสอน (S) (  ̅ = 3.83,S.D =0.65) และน า
ความรู้ ความ เขา้ใจเก่ียวกบัความตระหนกัในสภาพปัจจุบนัของโลก (state of  planet awareness)    
การพฒันา แนวโนม้ และการเผชิญปัญหาของสังคมโลกไปบูรณาการในการเรียนการสอน (S)  (  ̅ = 
3.80, S.D  =0.55)  สมรรถนะยอ่ยท่ี 2 ความรู้ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  ̅ =4.22, S.D =0.63)  ส าหรับสมรรถนะย่อยท่ี 2 มีตวับ่งช้ี
สมรรถนะ จ านวน 4 ตัวบ่งช้ีซ่ึงตัวบ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีความรู้ความเข้าใจใน
วฒันธรรมท่ีหลาก  หลายในกระบวนการทางสังคมศาสนาวฒันธรรมแบบแผนทางสังคมของชุมชน 
วิถีชุมชน  ประเพณี และพิธีกรรมของผูเ้รียน (K)โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั(  ̅ = 4.53,S.D =0.51) อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด    ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ พฒันาผูเ้รียนให้ 
มีความรู้ความเขา้ใจตระหนกัในความหลากหลายทางสังคม ศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียมและ 
ประเพณีของ นานาชาติ    (A) (  ̅ = 4.37,S.D =0.67) ประเมินการสะทอ้นความรู้ความคิด วิธีปฏิบติั 
และสุนทรียะบนความคิดความเช่ือค่านิยมและการปฏิบติัตนทางวฒันธรรมของผูเ้รียนและยอมรับความ 
หลากหลายและความแตกต่างในสังคม (S) (  ̅ =4.10,S.D =0.61) และน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
บริบทของ ความหลากหลายทางวฒันธรรมไปจดัการเรียนการสอนหรือบูรณาการเขา้ไปในเน้ือหา 
(S) (  ̅ =  3.90, S.D =0.71) และสมรรถนะยอ่ยท่ี 3 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21มีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (  ̅ =4.29, S.D =0.63)  ส าหรับสมรรถนะยอ่ยท่ี 3 มีตวับ่งช้ีสมรรถนะ
จ านวน 13 ตวับ่งช้ี   ซ่ึงตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีจ านวน 5 ต ัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งช้ีสมรรถนะที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของการมีทกัษะชีวิต 
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(Life Skills) ใหก้บัผูเ้รียน  (A)โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  (  ̅ = 4.70,S.D =0.60)  รองลงมาคือ จดั  กิจกรรม
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผเ่ขา้ร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและ สร้างสรรค์
ส่ิงดีงามใหก้บัผูอ่ื้นหรือสังคมโดยไม่หวงัผล ตอบแทน (A) (  ̅ = 4.67,S.D =0.66)  พฒันา  ผูเ้รียนให้
สามารถบอกจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง และเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได ้ (A) (  ̅ = 
4.63,S.D =0.62) น าความเขา้ใจใน หลกัการปฏิบติัและให้ความคิดรวบยอดของทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู ้เ รียนให้มี   ทักษะพื้นฐานท่ีจ า เป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (S)                    
(  ̅=4.60,S.D =0.68) และ มีความรู้ความเขา้ใจใน เร่ืองของทกัษะพลเมืองและใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
ฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานของความเป็น  พลเมือง (K) (  ̅ =4.57,S.D =0.63)  ส าหรับตวั
บ่งช้ีสมรรถนะมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ การน าหลกัการและแนวคิดของการมีทกัษะ
พลเมืองไปบูรณาการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมในเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความเป็น
พลเมืองท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคมใหก้บัผูเ้รียน (S) (  ̅ = 4.23,S.D =0.63)  ส่งเสริมผูเ้รียนให้
มีพฒันาการทางร่างกายท่ีสมบูรณ์โดยมีน ้ าหนกัส่วนสูงและพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข (S)  (  ̅ = 4.20,S.D =0.66)  หลกัการและ
แนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวิตไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติัเพื่อให้
ผูเ้รียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั (S) (  ̅ = 4.20,S.D =0.61) 
จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  (S) (  ̅ = 4.17,S.D =0.65)  จดักระบวนการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ   
การสอนหรือวิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อสร้างเสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูเ้รียน (S)      
(  ̅ = 4.13,S.D =0.57)  มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ความส าคญั องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต (Life 
Skills)และแนวทางการเสริมสร้างทกัษะชีวิตท่ีก าหนดเป็นสมรรถนะส าคญัไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 (K) (  ̅ = 4.13,S.D =0.63)   จดักิจกรรมสร้างเสริมทกัษะ
พื้นฐานในอาชีพจนท าให้ผูเ้รียนสามารถผลิตผลงาน/ช้ินงานและสามารถปรับปรุงพฒันาตนเองเพื่อ
เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต (S)  (  ̅ = 3.77,S.D =0.6)   และน าความรู้
ความเขา้ใจในพื้นฐานความรู้ของทกัษะอาชีพกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดโดยใชน้วตักรรม
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัจริง (S)  (  ̅ 
= 3.73,S.D =0.58)  ตามล าดบั        
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

                     การวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  2) เพื่อพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และ4)  เพื่อประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 
R&D) เป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนท่ี 1การวิจยั (Research:R1)  การศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) การ
พฒันาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ขั้นตอนที่ 4การพฒันา (Development:D2) การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน โดย
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 
                การวิจัยเร่ือง การพฒันาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี    
                  1.ผลการศึกษาและการสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ   
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   สรุปได้ดังนี ้ 
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                1.ผลการศึกษาและการสังเคราะห์สมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ   
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   สรุปได้ดังนี ้ 
                  1.1 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีจ านวน 12 สมรรถนะประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 5 
สมรรถนะ สมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ สมรรถนะย่อยจ านวน 30  สมรรถนะ 
คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล จ านวน 14 รายการหลกั 82 รายการย่อยและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
จ านวน 216  ตวับ่งช้ี   

       1.2 ผลการสอบถามความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ     
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากล พบวา่ครูมี
ความตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง12 สมรรถนะ
และ สมรรถนะยอ่ยจ านวน 30 สมรรถนะในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้อยูใ่นระดบัมากทุกตวับ่งช้ี  และคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเป็นสากลทั้ง14 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
                  2.  ผลการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน   
มาตรฐานสากล   สรุปได้ดังนี ้  
                   ผลการพฒันาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน  
มาตรฐานสากลมีจ านวน 11สมรรถนะประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competencies) จ  านวน 
5 สมรรถนะ สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competencies) จ  านวน 6 สมรรถนะ สมรรถนะ 
ย่อยจ านวน 20  สมรรถนะ ซ่ึงเป็นสมรรถนะย่อยของสมรรถนะหลกัจ านวน 7 สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจ าสายงานจ านวน 13 สมรรถนะ  ตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 143 ตวับ่งช้ีโดยเป็น 
ตวับ่งช้ีของสมรรถนะหลกัจ านวน 31 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะประจ าสายงานจ านวน 112 ตวับ่งช้ี   และ 
ไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A  คือ กลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ านวน21 ตวับ่งช้ี เป็นกลุ่มทกัษะ   
(S-Skill) จ านวน 101 ตวับ่งช้ี  และกลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน 21  ตวับ่งช้ีโดยสมรรถนะ 
และตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดงัน้ี  
                       2.1 สมรรถนะหลกั (Core Competencies) ประกอบดว้ย สมรรถนะท่ี1การพฒันา 
วิชาชีพมีสมรรถนะย่อยจ านวน 2 สมรรถนะ คือ 1) การบริการทางวิชาชีพและชุมชนมีจ านวน  
ตวับ่งช้ี  3 ตวับ่งช้ี  2) การบริหารจดัการ/ การสร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวิชาการมีจ านวนตวับ่งช้ี 2  
ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A  เป็นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ านวน 1 ตวับ่งช้ี  
กลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ านวน3 ตวับ่งช้ี และกลุ่มทศันคติ (A-Attitude) จ  านวน1 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี 
2 จริยธรรม  จรรยาบรรณ และค่านิยมมี1สมรรถนะยอ่ย  คือจริยธรรม วิชาชีพ มีจ านวนตวับ่งช้ี 9 
ตวับ่งช้ีซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A คือ  กลุ่มทศันคติ (A-Attitude)ทั้ง 9 ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 
3 การส่ือสารมี 1 สมรรถนะยอ่ย คือทกัษะการส่ือสารมีจ านวนตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีตาม     
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หลกัการ K-S-Aเป็นกลุ่มทกัษะ (S-Skill)ทั้ง 5 ตวับ่งช้ี สมรรถนะท่ี 4 การบริหารจดัการชั้นเรียนมี 2   
สมรรถนะยอ่ย คือ 1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 4 ตวับ่งช้ี  2) การอ านวย  
ความสะดวกในการเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-Aเป็นกลุ่ม  
ทกัษะ (S-Skill) จ านวน 7ตวับ่งช้ี  และกลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน 1 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี 5 
การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษามี1สมรรถนะย่อย คือการวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัทางการศึกษามี
จ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีตามหลกัการ K-S-A เป็นกลุ่มทกัษะ (S-Skill) ทั้ง 4 ตวับ่งช้ี      
                               2.2 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competencies)  ประกอบดว้ย สมรรถนะท่ี 
1การออกแบบหลกัสูตรมี 3 สมรรถนะยอ่ยคือ 1) การพฒันาหลกัสูตรมีจ านวนตวับ่งช้ี 6 ตวับ่งช้ี  2) 
การออกแบบการเรียนรู้ มีจ  านวนตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี  3) การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีจ านวน 
ตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ านวน 9 ตวับ่งช้ี  กลุ่มทกัษะ (S- 
Skill) จ านวน  9 ตวับ่งช้ี   สมรรถนะท่ี 2 การจดัการเรียนรู้มี 2 สมรรถนะยอ่ย คือ 1) การส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีจ านวนตวับ่งช้ี 8  ตวับ่งช้ี และ2 )   
กลยุทธ์การจดักระบวนการเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 20 ตวับ่งช้ีและไดต้วั บ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้ (K-    
Knowledge)  จ านวน 4 ตวับ่งช้ี และกลุ่มทกัษะ(S-Skill) จ านวน 24 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี 3  
การประเมินผูเ้รียนมี1สมรรถนะยอ่ยคือ1การวดัและประเมินผลมีจ านวน 9 ตวับ่งช้ีและไดต้วับ่งช้ี 
เป็นเป็นกลุ่มความรู้  (K- Knowledge) จ านวน 1 ตวับ่งช้ี กลุ่มทกัษะ (S-Skill)  8 ตวับ่งช้ี  สมรรถนะ 
ท่ี 4 การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มี 3    
สมรรถนะยอ่ยคือ 1) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมี จ านวนตวั   
บ่งช้ี 11  ตวับ่งช้ี  2)  ทกัษะนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการมีจ านวนตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี  และ 3)    
การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้และการใชแ้หล่งเรียนรู้มีจ านวนตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ี    
เป็นกลุ่มความรู้ (K-Knowledge) จ านวน1ตวับ่งช้ี กลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ  านวน 20 ตวับ่งช้ี    
สมรรถนะท่ี 5 การท างานเป็นทีมประกอบดว้ย 1 สมรรถนะยอ่ย คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนร่วมกนั  
กบัเพื่อนและทกัษะการท างานเป็นทีมมีจ านวนตวับ่งช้ี 12  ตวับ่งช้ี  และไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้   
(K- Knowledge) จ านวน 1 ตวับ่งช้ี  กลุ่มทกัษะ (S-Skill) จ านวน7 ตวับ่งช้ี และกลุ่มทศันคติ (A-  
Attitude) จ  านวน 4  ตวับ่งช้ี  สมรรถนะท่ี 6 สังคมและวฒันธรรมมี 3 สมรรถนะยอ่ย คือ 1) ความรู้  
ถึงความตระหนกัต่อโลกและความตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มมีจ านวนตวับ่งช้ี 7 ตวับ่งช้ี 2) ความรู้  
ทางความหลากหลายทางวฒันธรรมมีจ านวนตวับ่งช้ี 4  ตวับ่งช้ี และ3) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี21มี  
จ  านวนตวับ่งช้ี 13  ตวับ่งช้ี และไดต้วับ่งช้ีเป็นกลุ่มความรู้ (K- Knowledge) จ  านวน 4  ตวับ่งช้ี กลุ่ม 
ทกัษะ (S-Skill) จ านวน 14 ตวับ่งช้ี และกลุ่มทศันคติ (A-Attitude)  จ  านวน  6  ตวับ่งช้ี  



457 
 

                    3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะ         
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังนี้   
                      3.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู     
โรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดบัมาก สมรรถนะย่อยอยู่ในระดบัมาก ตวับ่งช้ีสมรรถนะมี     
ค่าเฉล่ียเกิน 3.50 ทุกตวับ่งช้ี และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00  
                      3.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง (Confirmatory factor analysis)      
พบวา่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 143 ตวับ่งช้ี       
มีค่าเป็นบวก และมีนยัส าคญัทางสถิติทุกค่า     
                       3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองเพื่อรวมตวับ่งช้ีสมรรถนะ     
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โมเดล
โครงสร้างมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และมีนยัส าคญั 
ทางสถิติ (P < .01) ทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ี  
สมรรถนะมีค่าเป็นบวกซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ก าหนดคือ.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01      
                  4. การประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ 
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน สรุปผลดังนี ้ 
                      4.1ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบสมรรถนะทั้ง 4 ดา้นในภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความ
เหมาะสม ตามล าดบั 
                       4.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะหลกัทั้ง 4 ดา้นในภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นประโยชน์ และดา้นความ
เป็นไปได ้ตามล าดบั 
                       4.3 ผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะประจ าสายงานทั้ง 4 ดา้นในภาพรวม
ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นประโยชน์ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความถูกตอ้ง 
ดา้นความเหมาะสม ตามล าดบั  
                      4.4 ผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความเหมาะสม   
ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเป็นประโยชน์ และดา้นความเป็นไปได ้ตามล าดบั 
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                      4.5 ผลการประเมินประสิทธิผลตามรายตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความเป็นประโยชน์  ดา้น  
ความเหมาะสม ดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความเป็นไปได ้ตามล าดบั  
                     5. ผลการการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ 
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล     
                      ผลการประเมินตนเองของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมครูมีสมรรถนะ
ในการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาตามประเภทของสมรรถนะ พบวา่ สมรรถนะ
หลกั (Core Competencies) อยูใ่นระดบัมากโดยมีสมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน สมรรถนะการพฒันา
วิชาชีพ สมรรถนะการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา สมรรถนะการส่ือสาร อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
ส าหรับสมรรถนะประจ าสายงาน(Functional Competencies)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั    
สมรรถนะท่ีครูมีสูงสุด คือ สมรรถนะการประเมินผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือสมรรถนะ 
การท างานเป็นทีม สมรรถนะการออกแบบ สมรรถนะการใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และการ
พฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สมรรถนะสังคมและวฒันธรรม และสมรรถนะการจดั 
กระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 
การอภิปรายผล   
                   การวจิยัเร่ืองการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปรายผลตามล าดบัดงัน้ี    
                   1.ผลการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน     
มาตรฐานสากล      
                  สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีจ  านวน 11 สมรรถนะ   
ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core Competencies) มีจ านวน 5 สมรรถนะประกอบดว้ย  สมรรถนะท่ี 1 
การ พฒันาวิชาชีพ สมรรถนะท่ี 2 จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยม สมรรถนะท่ี 3 การส่ือสาร   
สมรรถนะท่ี 4 การบริหารจัดการชั้ นเรียน และสมรรถนะท่ี5การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  
สมรรถนะประจ าสายงาน(Functional Competencies) มีจ  านวน6สมรรถนะประกอบดว้ย สมรรถนะ
ท่ี 1การออก แบบหลกัสูตร สมรรถนะท่ี 2 การจดัการเรียนรู้  สมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียน  
สมรรถนะท่ี 4การใช้ขอ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการใชแ้หล่งเรียนรู้ สมรรถนะท่ี 5 การท างานเป็นทีม  และสมรรถนะท่ี 6 สังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงทั้ ง 11 สมรรถนะท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนนั้นมีความสอดคล้องกับสมรรถนะครูท่ีส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้ก าหนดให้ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบติังานไวใ้น
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในโครงการยกระดบั
คุณภาพครูทั้ งระบบซ่ึงจากผลการวิจัย  พบว่า  สมรรถนะ ท่ี เพิ่ม เ ติมส าหรับครูโรงเ รียน 
มาตรฐานสากล คือสมรรถนะท่ี 4 การใชข้อ้มูลสารสนเทศเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมเพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ และสมรรถนะท่ี 6 สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วซ่ึงมีบทบาทส าคญัใน 
ชีวิตประจ าวนัของคนทั้งด้านการติดต่อส่ือสาร การสืบค้นข้อมูล และการสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือ  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้เพื่อยกระดบัการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  การพฒันาครู
ให้มีความเป็นสากลและการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศในยุค  
Thailand4.0 ท่ีจะมุ่งสู่การแข่งขนัในระดบันานาชาติ  ครูจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งมีความรู้ความสามารถ
และทกัษะในการสืบคน้ใช้ขอ้มูลสารสนเทศ ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ เคร่ืองมือต่างๆ (digital tool) มาออกแบบสร้างสรรค ์การผลิต/ปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ รวมถึง
การพฒันาผลงาน และสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้การคิดสร้างสรรคน์วตักรรมและอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ไดซ่ึ้งเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของทกัษะในยุคศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)  และเป็น
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติ การเรียนรู้ และการท างานในโลกยุคเทคโนโลยี  ส าหรับสมรรถนะ
ท่ี 6 สังคมและวฒันธรรม  ทั้งน้ีเน่ืองจากในยคุปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ บุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมมาอยู่รวมกนั ครูจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความตระหนกัต่อโลก และความตระหนกัรู้ถึง
สภาพแวดล้อม รวมถึงความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลายในกระบวนการทางสังคม
ศาสนาวฒันธรรม  แบบแผนทางสังคมของชุมชน วิถีชุมชน ประเพณีพิธีกรรมซ่ึงคุณลักษณะ 
ดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบของทกัษะชีวติ(Life Skills)ดงันั้นครูตอ้งมีการพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะ 
ทางสังคม และวฒันธรรมเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ และบูรณาการเน้ือหา 
แนวคิด และประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนเหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้และน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวนั และด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิดสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
ของสถาบนัพฒันาครูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา(2549)ที่ได้ก าหนดสมรรถนะใน
การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 1) ความ สามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 2) ความสามารถ 
ในเน้ือหาสาระท่ีสอน 3) ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ 4) ความสามารถในการ 
เลือกใชแ้ละพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ และ 5) ความสามารถในการวดัและประเมินผล นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549) ท่ีได้ก าหนดสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ 
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คือ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 2) รูปแบบการเรียนรู้และการพฒันา  รูปแบบการ
เรียนการสอน 3) การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 4)การบูรณาการเน้ือหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนร่วม 6) เทคนิค  และวิทยาการ
จดัการเรียนรู้ 7) การใชก้ารผลิตส่ือ และการพฒันา นวตักรรมในการเรียนรู้ 8)การ จดัการเรียนรู้แบบยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  9)การประเมินผลการเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของชรอยวรรณ  
ประเสริฐผล (2556) พบว่า สมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 สมรรถนะคือ 1) 
ความรู้และทกัษะในการใชห้ลกัสูตรเพื่อการจดัการเรียนรู้ 2) ความรู้และทกัษะในการออกแบบการ
เรียนรู้ 3) ความรู้และทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ 4) ความรู้และทกัษะในการพฒันาส่ือและ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ 5) ความรู้และทกัษะในการวดัและประเมินผล  6) ความรู้และทกัษะในการ
วจิยัทางการศึกษา 7) การมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของครู  จากการก าหนดและพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของหน่วยงานและภาครัฐสะทอ้นวา่สมรรถนะการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาศกัยภาพครูและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบด้วย ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะท่ีครูสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือและใช้เป็นกรอบในการพฒันาสมรรถนะของตนเอง
ส่งผลให้ปฏิบติังานและจดัการเรียนรู้ไดบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
และส่งผลให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายแห่งความส าเร็จ  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ SEAMEO 

INNOTECH (2510) ท่ีพบวา่การศึกษาทัว่โลกมีการพฒันาสมรรถนะการเรียนรู้มากยิ่งข้ึนเน่ืองจาก
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้เป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบติังานและการจดัการเรียนรู้ของครูซ่ึงได้
มีการก าหนดส่ิงท่ีครูตอ้งรู้และส่ิงท่ีครูจะตอ้ง ปฏิบติัเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและครูมีคุณภาพซ่ึง
จะส่งผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเพิ่มคุณค่าเพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัอาภรณ์ 
ภู่วิทยพนัธ์ุ (2548) ท่ีเสนอว่าสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันาการเรียนรู้ และน าไปเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
ความรู้  ทกัษะและคุณลกัษณะเพื่อใหท้ราบขีดความสามารถในการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การมี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์หรือสูงกวา่เกณฑ์ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Steiner (2010) ที่พบว่า 
สมรรถนะการเรียนรู้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการจดั 
การเรียนรู้ของครู และสมรรถนะท าให้ระบบการศึกษามีการพฒันา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ครูจึงตอ้งใช้สมรรถนะเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ความส าเร็จและใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินระดบัความสามารถในการจดัการเรียน รู้ของตนเองซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และการปฏิบติังานของครูในดา้นความรู้ และ
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ทกัษะต่างๆจะสะทอ้นถึงการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและบรรลุวตัถุประสงค์
ตามเป้าหมายของโรงเรียน  
                   2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกบัข้อมูลเชิงประจักษ์     
                  ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง(Confirmatory factor analysis) พบวา่ โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์  ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง143 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวก และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท ุกค ่า  แสดงว ่าตวับ ่ง ช้ีทั้ง143 ต วับ ่ง ช้ี เ ป็นตวับ่ง ช้ี ที ่ส าคญัขององค ์ประกอบของ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
ท่ีสอง (Second order confirmatory factor analysis) ต่อไป และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัท่ีสอง พบวา่โมเดลท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิเคราะห์
ดงักล่าวสามารถยนืยนัไดว้า่โมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงประกอบดว้ยสมรรถนะการจดัการเรียนรู้11สมรรถนะ คือ สมรรถนะ
หลกั (Core Competency) จ านวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ สมรรถนะ
ยอ่ยจ านวน 20  สมรรถนะ และตวับ่งช้ีสมรรถนะจ านวน 143 ตวับ่งช้ี ผลการทดสอบ คร้ังน้ีแสดง
ให้เห็นว่าสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล และสามารถใช้วดัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐาน  
สากลไดอ้ยา่งมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีพฒันาข้ึนใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) แบบผสมผสานวิธีการ(Mixed Method Research) ระหวา่ง การวิจยัเชิงคุณภาพและ
การวจิยัเชิงปริมาณโดยเร่ิมจากการก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อสร้างและพฒันาสมรรถนะและ
ตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ และการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
(Needs Assessment)ของครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมาก าหนดเป็นสมรรถนะ
และตวับ่งช้ีสมรรถนะและตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ความเท่ียงตรง 
(Validity) การสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)การให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและการเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยการสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลท าให้ไดส้มรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปสร้าง
เป็นโมเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัรัตตินนัท ์ ฏิระวณิชยก์ุล (2556) 



462 
 

ท่ีไดพ้ฒันาสมรรถนะตวัช้ีวดัสมรรถนะบณัฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีได้
ใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) แบบผสมผสานวิธีการ(Mixed 
Method  Research)ในการพฒันาตน้แบบสมรรถนะ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทิพยอ์นงค ์กุลเกตุ 
(2558) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน
วิชาชีพธุรกิจคา้ปลีกโดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) แบบ
ผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research)โดยการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ การประเมินความตอ้งการจ าเป็น
และการการตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะโดยการสัมมนาอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) และ
ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล (2556 ) ไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของ
ครูใหม่โรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
การศึกษาโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัเป็นเลิศโดยการสัมภาษณ์และการสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบดว้ยเทคนิคการสนทนากลุ่ม การตรวจสอบเอกสาร
โดยผูท้รงคุณวฒิุ การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาสมรรถนะซ่ึงผลการศึกษาโดย
ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา(Research and Development) ท  าให้ไดส้มรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการน าไปใชแ้ละในการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะมีการก าหนด

ตวับ่งช้ีท่ีดีโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตามท่ีมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2559) ก าหนดไวว้า่ตอ้งมีค่าเฉล่ีย ( X ) 
มากกว่า3.50 ข้ึนไป และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน1.00ถือวา่สอดคลอ้งกบั จุดมุ่งหมายซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Johnstone (1981) และนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2551)ท่ีไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาตวั
บ่งช้ีท่ีดีวา่ ค่าตวับ่งช้ีจะตอ้งก าหนดเป็นปริมาณ ตวัช้ีวดัตอ้งแสดงสภาพท่ีศึกษาเป็นค่าตวัเลข หรือ
ปริมาณเท่านั้น ในการแปลความหมายค่าของตวัช้ีวดัจะตอ้งน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้นในการสร้างตวัช้ีวดัจะตอ้งมีการก าหนดความหมายและเกณฑข์องตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน  
                 3. ผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
 ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน   
                 ผลการประเมินประสิทธิผลของสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ 
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานการประเมิน4 ดา้น พบวา่ในภาพรวมทุกดา้นมีคุณภาพ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความเหมาะสม (Propriety standard) ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy 
standard) ดา้นความเป็นประโยชน์ (Utility standard) และดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility standard) 
โดยประสิทธิผลด้านความเหมาะสม (Propriety standard) มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกว่า 
ทุกด้าน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการพฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะได้พฒันาตามขั้นตอน และ    
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กระบวนการพฒันาตามหลักการและทฤษฎีโดยเร่ิมต้นจากการก าหนดวตัถุ ประสงค์เพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล สอดคลอ้ง
กบั Stufflebeam  D.L. (1981) ท่ีระบุวา่การประเมินตอ้งก าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการประเมินไว้
เป็นทางการหรือระบุวตัถุประสงคข์องการประเมินไวอ้ยา่งชดัเจนจะท าให้ผลการประเมินมีคุณภาพ
น่าเช่ือถือส่งผลให้ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพและมีความ เหมาะสม  นอกจากน้ีแลว้ในการ
พฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะยงัไดมี้การศึกษา สังเคราะห์หลกัการ แนวคิด เอกสารและ 
งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะครู  สมรรถนะการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์ เทคนิค และ
วิธีการ การจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานสากล  การจดั การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นการให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด 
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะ และศึกษาหลกัการและเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐาน สากลท่ี
มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้มี คุณภาพทั้ งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียงได้กับนานา
อารยประเทศ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษ
ท่ี 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO และยก ระดบัการจดัการเรียนการสอนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Spencer & Spencer (1993) ท่ีเสนอแนวคิดในการพฒันาสมรรถนะวา่ส่ิงส าคญัท่ีสุดซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการคือการศึกษาหรือก าหนดเป้าหมายขององค์การ (Goal) พร้อมปัจจยัแห่งความส าเร็จ
รวมทั้งการศึกษาถึงโครงสร้างในจุดต่างๆท่ีส าคญัขององคก์ารจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อให้ได้สมรรถนะขององค์การท่ีส าคญัและสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์การมากท่ีสุด  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Johnstone (1981) นงลกัษณ์ วิรัชชัย 
(2542)   สุวิมล  ติรกานนัท์  (2545)  รัตนะ บวัสนธ์ (2555)  ท่ีไดเ้สนอแนวคิดว่าการก าหนดวตัถุ 
ประสงค์ท่ีชดัเจนย่อมส่งผลให้ไดส้มรรถนะและตวับ่งช้ีการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง และเป็น ประโยชน์
ตามวตัถุประสงค์  สอดคล้องกบักุลยา ตนัติผลาชีวะ (2537) และ Mansfield (1996) ที่ได้
เสนอการก าหนดสมรรถนะ โดยการวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฏีและต ารา การสอบถามกลุ่มผูท้รง 
คุณวุฒิและประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) จากผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียแลว้น ามา
สกดัเป็นสมรรถนะ  ส าหรับการพฒันาตวับ่งช้ีผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการนิยามเชิงประจกัษ์  (Empirical 
Definition)  ก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตวัแปรให้ไดต้วับ่งช้ีโดยมี ทฤษฎี  ต ารา เอกสาร และ
งานวิจยัเป็นพื้นฐาน และก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละตวัโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
ซ่ึงวิธีการนิยามเชิงประจกัษ์ เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด เน่ืองจากการก าหนดนิยามเชิงประจกัษ์
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ของตวับ่งช้ีนั้นในส่วนแรกเป็นการก าหนดโมเดลโครงสร้างว่าตวับ่งช้ีการศึกษาประกอบดว้ยตวั
แปรยอ่ยอะไรบา้ง และอยา่งไร โดยมีทฤษฎีเป็นพื้นฐานรองรับโมเดลท่ีได ้และส่วนท่ีสอง คือการ
ก าหนดน ้ าหนักความส าคญัของตวัแปรย่อยจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยรวบรวมตวัแปรย่อยตาม
โมเดลโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึน แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่าน ้าหนักตวัแปรย่อยท่ีใช้ในการสร้าง 
ตวับ่งช้ีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่หน่ึง (confirmatory factor analysis) 
และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (Second  order confirmatory factor analysis) 
โดยใช้ โปรแกรม LISREL ท าให้ได้สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียน มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวับ่งช้ีสมรรถนะทุกตวัมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั.01 แสดงว่าตวับ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของโมเดลสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะ   การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัอนนัต์  นามทองตน้ 
(2553) ประยรู   เจริญสุข (2553) ศราวุธ  สุตะวงค ์ (2554)  กาญจนา บุญส่ง (2551) ปาจรีย ์ รัตนานุ
สนธ์ิ (2556) กลัยารัตน์ เมธีวีรวงศ ์(2558) และลดัดาวลัย ์สืบจิต(2557) ท่ีไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีโดยใช้
วธีิการนิยามเชิงประจกัษ ์ (Empirical Definition)  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง 
(confirmatory factor analysis) และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (Second  order 
confirmatory factor analysis) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL ท าให้ไดต้วับ่งช้ี  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจักษ์และตัวบ่งช้ีสมรรถนะมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และเพื่อยืนยนั คุณภาพของ
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะว่ามีประสิทธิผล สามารถน าไปพฒันาสมรรถนะของครูทั้งใน  
ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะของครูได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 11 คนประเมินเพื่อยืนยนัและตรวจสอบคุณภาพของสมรรถนะ และตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนโดยการตรวจสอบความ ความเป็นไปได ้(feasibility) ความ
เป็นประโยชน์   (utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy) ท าให้
ไดส้มรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการวดัสมรรถนะและ
ตวับ่งช้ี สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกบั Johnstone  
(1981) นงลกัษณ์  วิรัชชัย (2542) สุวิมล  ติรกานันท์  (2545) รัตนะ บวัสนธ์ (2555) ที่ได้
เสนอแนวคิดในการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนโดยการตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ (reliability) ความเท่ียงตรง (validity) ความเป็นไปได ้(feasibility) ความเป็นประโยชน์ 
(utility) ความเหมาะสม (appropriateness) และความเช่ือถือได ้(credibility)ซ่ึงจะไดส้มรรถนะและ
ตวับ่งช้ีท่ีมีคุณภาพสามารถใชเ้ป็นสารสนเทศในการบริหารและการจดัการระบบการศึกษา 
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                   4. ผลการการประเมินตนเองตามสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                 ผลการประเมินตนเองตามสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ทั้ง11สมรรถนะในภาพรวมครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสมรรถนะใน
การจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  ส าหรับสมรรถนะหลกัมีท่ีครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสูงสุดคือ
สมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และค่านิยมเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่าทั้งทางกาย ใจ และสังคม ครูจึงตอ้งด ารงตนและประพฤติตน
ให้ถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู และค่านิยมท่ีดีงาม
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนครู ผูเ้รียน และสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครูและมุ่งมัน่พฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามเพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระพฤติตนให้เป็นแบบอยา่ง
ดา้นคุณธรรม จริยธรรมอนัดีแก่ผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ต่อสังคมและเพื่อการ ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกลัยารัตน์ เมธีวรีวงศ ์(2558) ท่ีพบวา่ องคป์ระกอบดา้นเป็นแบบอยา่ง
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมอนัดีแก่นกัเรียนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
แก่ผูเ้รียนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุด  สอดคล้องกับส านักงานบริหารงาน
การมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2555)  ท่ีไดก้  าหนดหลกัการ
และเหตุผลของการจดัโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยครูตอ้งมี การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
ผูเ้รียนและการจดัการศึกษาตอ้งให้มีการพฒันาบุคคลในองค์ รวมทั้งมิติของความรู้และคุณธรรมคู่
กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนอันจะส่งผลให้ประชาคม โลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ(2554) ท่ีก าหนด มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ของคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคซ่ึ์งจะเป็นครูในอนาคต
ต้องเป็นผู ้ท่ีมีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ และวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ( 2556) ท่ีได้
ก าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไดก้ าหนด มาตรฐาน
ดา้น คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณประกอบดว้ย 2 สมรรถนะคือ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละให้สังคม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ นอกจากน้ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้ก าหนดสมรรถนะด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูไวใ้นสมรรถนะหลักของสมรรถนะครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ A SEAMEO INNOTECH (2010) ท่ีไดท้  าการ 
ศึกษาสมรรถนะของครูส าหรับเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งหมด 11 ประเทศ พบวา่ สมรรถนะ
จรรยาบรรณและค่านิยมเป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับครู  
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               ส าหรับตวับ่งช้ีของสมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยมท่ีครูมีสูงสุดคือ ดา้น
ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ ง น้ีเ น่ืองมาจากความเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์เป็นค่านิยมท่ีดีงามของคนไทยทุกคนท่ีได้ปฏิบติักันมาและเป็นคุณลักษณะท่ี
แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นชาติไทยโดยไดเ้ขา้ร่วมและมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ การแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษตัริยแ์ละแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ครูจึงประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามด้านความเคารพ
เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2551)ไดก้ าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่ง
พฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการซ่ึงรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ขอ้ท่ี1ท่ีผูเ้รียนตอ้งพึงมีโดยคุณภาพของผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีก าหนดข้ึนพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั ซ่ึงท าให้
มีความจ าเป็นตอ้งเน้นและปลูกฝังลกัษณะดงักล่าวให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรมอนัจะน าไปสู่ความเจริญกา้วหน้าและ
ความมัน่คงสงบสุขในสังคมและเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพ.ศ.2551นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช,2557) ท่ีก าหนดให้
มีการสร้างค่ านิยมหลักของคนไทยโดยต้องสร้างคนในชาติให้ มีความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ตามค่านิยมไทย 12 ประการของนโยบายเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เขม้แข็ง 
หลกัสูตร  
                สมรรถนะหลกัท่ีครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีต ่าสุดคือสมรรถนะการส่ือสาร โดยตวับ่งช้ี
สมรรถนะท่ีครูมีต ่าสุดคือการใช้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พูด   
อ่าน และ เขียนได ้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาการ
ประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ ในดา้นปัจจยัน าเขา้ครูผูส้อนในโรงเรียน  
มาตรฐานสากลขาดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร กระบวนการเรียนการสอนยงั 
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียนเท่าท่ีควร ส่งผลให้การส่ือสารไดอ้ย่างน้อย 2 ภาษาของผูเ้รียนมี 
ค่าเฉล่ียต ่าสุดด้วย  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของกลัยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ (2558) ท่ีพบว่าตวับ่งช้ี  
ดา้นทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้สู่สากลของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความ 
เหมาะสมนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่สมรรถนะการส่ือสาร และตวับ่งช้ีสมรรถนะ  
ดา้นการใช้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พูด  อ่าน และ เขียนของครู   
จะมีผลการประเมินต ่าสุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืนแต่ก็มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก



467 
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลพฒันาโดยยึดรูปแบบโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และมีการก าหนดตวัช้ีวดัด ้านหลกัสูตรและการจดั     
การเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงพบวา่ มีการก าหนดการจดัการเรียนการสอนดว้ย 
ภาษาองักฤษในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่านั้นและพบว่าเป้าหมายในการ
พฒันาครูผูส้อนในการใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆในการส่ือสารฟัง พูด อ่าน และ
เขียนซ่ึงเป็นการพฒันาครูผูส้อนครูในกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยพฒันา 
ภาษาจีนภาษาฝร่ังเศส ภาษาญ่ีปุ่นและอ่ืนๆและพฒันาครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์เพื่อใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอนเท่านั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนยงั
ไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ท่ี
ได้สรุปการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 พบว่ากระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถสะทอ้น
ให้เห็นถึงการจดัการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรมในหลายประเด็น
รวมถึงการฝึกทกัษะความสามารถในการส่ือสาร 
                 สมรรถนะประจ าสายงานท่ีครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสูงสุดคือ สมรรถนะการ
ประเมินผูเ้รียน (Student’s evaluation) อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ Partnership 
for 21st Century (2007) พบวา่การประเมินผูเ้รียนถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัของการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นการวดัท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความเท่ียงตรงแต่ยงัเป็นการวดั
ความรู้และความเขา้ใจในการเรียนของนักเรียนและยงัช่วยให้ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ใหก้บัครูและนกัเรียนในการพฒันาการเรียนการสอน   ส าหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะการประเมินผูเ้รียน
ท่ีครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีสูงสุด คือการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of 
Learning ) ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัซ่ึงหมายถึงวา่ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการวดัผล
และประเมินผลผูเ้รียนตามหลักการวดัและประเมินผล ในชั้นเรียน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียน
มาตรฐานสากลไดก้ าหนดความส าเร็จขั้นสุดทา้ยของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือคุณภาพของผูเ้รียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ีแต่ละโรงเรียนก าหนดและตามความตกลงไว้
กับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ งยงัได้ก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จด้านผู ้เรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และตวัช้ีวดัดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียน 
การสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีก าหนดในการใช้ระบบการวดัและประเมินผลแบบ
มาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบขอ้เขียน ดงันั้นการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of 
Learning) จึงเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อบ่งบอกถึงระดับ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและช่วยให้สารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับครูและ
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นักเรียนในการวางแผนในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล      
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลใช้หลกัการด าเนินการการวดัผลและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551โดยการวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning)  เป็นการวดัเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ หรือเป็นการประเมินผลสรุปในการเรียนซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงระดบั
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ การจดัการเรียนรู้ของครูและครูสามารถน าผลการประเมิน
มาวางแผนในการพฒันาและปรับปรุงแนวทางการจดัการเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบัพิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2559) ท่ีไดศึ้กษาการประเมินเพื่อพฒันาการเรียน พบวา่ ครูเนน้ท่ีการ
ประเมินผลการเรียนรู้(Assessment of  Learning) มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการประเมินรวบยอดเพื่อตดัสิน
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีครูผูส้อนมีบทบาทหลกัในการประเมินโดยใช้ผลลพัธ์การเรียนรู้เป็น
มาตรฐานการประเมิน ใช้วิธีการและเคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได้ และมีความเป็น
ทางการมากกวา่การประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment for Learning) และการประเมินขณะเรียนรู้ 
(Assessment as Learning)  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ The Partnership for 21st Century (2007) 
ท่ีพบวา่ ในการวดัผลและการประเมินประสิทธิภาพของการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะ
หรือระดบัขีดความสามารถสูงนั้นตอ้งส่งเสริมให้มีการประเมินผลทั้งการทดสอบ โดยใชข้อ้สอบ
มาตรฐานพร้อมกับการประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือ  การสอบ
ระหวา่งเรียนและ การสอบปลายภาค นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบักบั Voogt & Roblin (2010)ท่ีได้
ท  าการศึกษาโดยสังเคราะห์งานวจิยัในการวดัผลประเมินผลของแต่ละประเทศและผลจากการศึกษา 
พบว่าการประเมินท่ีส าคญัจะใช้ขอ้สอบมาตรฐานในการประเมิน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของMcKinsey& Company(2007)พบวา่ บทบาทของครูในระบบของโรงเรียนท่ีเป็นมาตรฐานสากล
ท่ีท าให้การสอนมีคุณภาพสูงสุดส่งผลถึงการพฒันาผูเ้รียนตามสากลหรือตามระดบัของโลกนั้นครู
จะตอ้งวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามตามตวัช้ีวดัความส าเร็จและจากขอ้สอบมาตรฐาน   
                 ส าหรับสมรรถนะประจ าสายงานท่ีครูโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับต ่าสุดคือ 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้(Learning Management) แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี
ต ่าสุดของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ คือการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิดดว้ยจิตทั้ง 5 
(Five Minds for the Future) ซ่ึงพบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนัทั้งน้ีเน่ืองจากการจดักระบวน 
การเรียนรู้ดว้ยการเรียนรู้คิดดว้ย จิตทั้ง5 เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างและ
พฒันาทกัษะการคิดซ่ึงประกอบดว้ยการคิดเชิงวิเคราะห์   การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีมากมาย หรือ
การบูรณาการแนวคิดต่างๆจากเน้ือหาสาระต่างๆรวมถึงแหล่งต่างๆน ามาเป็นขอ้สรุปหรือสร้าง
ขอ้มูลใหม่ส าหรับน าเสนอต่อผูอ่ื้น ความสามารถในการสร้างสรรคน์วตักรรม ความสามารถในการ
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ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และการมีจิตจริยธรรมโดยถือประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตน การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีและ รับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงการจดักระบวนการเรียนรู้
ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ของสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคือ IS 
1- การศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ IS 2-การส่ือสารและการน าเสนอ และIS 3-การน าองค์
ความรู้ไปใช้บริการสังคมซ่ึงเป็นสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย(2555) ท่ีพบวา่ปัญหาใน
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลยงัขาดความชดัเจนและครูยงัไม่เขา้ใจรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ และการ
ส่งเสริมสนบัสนุนในการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษามีนอ้ย  ครูส่วนใหญ่ด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ขาดการวางแผนร่วมมือ ท าให้การด าเนินการจดัการเรียนรู้อาศยัความรู้
พื้นฐานของแต่ละคน ผลการจดัการเรียนรู้จึงไม่ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวซึ้ง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดคุณภาพตาม
เจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทกัษะและ
ความสามารถในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง(Independent Study) และเรียนรู้จากการปฏิบติัทดลอง 
ทกัษะและความสามารถในการคิดรูปแบบต่างๆ เช่นการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การ
คิดสร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทกัษะและความสามารถในการท างานและความเป็น
ผูมี้จิตสาธารณะ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
                1. ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีไดโ้มเดลโครงสร้างสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีไดรั้บการยืนยนัดว้ยกระบวนการวิจยั ท่ีสามารถน าไป 
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะครูด้านการจดัการเรียน รู้ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อให้ครูได ้ทราบจุดเด่น จุดดอ้ยในการปฏิบติังานและการจดัการเรียนรู้   
และสามารถเป็นเคร่ืองมือให้ครูได ้พฒันาตนเองตามขีดความสามารถไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงซ่ึงจะช่วยลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของครู ลดเวลา และปัญหาในการ 
พฒันาครูท่ีไม่ตรงกบัสภาพจริง 
                  2. ผลจากการวิจยั พบวา่ ค่าเฉล่ียของสมรรถนะการส่ือสารของครูมีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด
และตวับ่งช้ีท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดของสมรรถนะการส่ือสารคือ การใช้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่าง 
ประเทศอ่ืนๆในการส่ือสาร ฟัง พดู  อ่าน และ เขียนได ้แสดงให้เห็นวา่ความสามารถในการส่ือสาร
ของครูเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการพฒันาดงันั้น สถานศึกษา  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาบุคลากรครู
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และส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นหน่วยงานในการขบัเคล่ือนโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลควรตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาครูให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
ส่ือสารเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานของครูและการจดัการเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายด้านคุณภาพครู คือครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารและด้าน
คุณภาพผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกคือส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา 
                   3. ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย และผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถน าสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนมาตรฐานสากลไปใชใ้นการตรวจสอบและประเมินครูเพื่อน าผลไปก าหนดแนวทางในการ 
พฒันาคุณภาพครูและคุณภาพผูเ้รียน 
                   4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าไปใชใ้นการออกแบบจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมครูให ้
มีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนตามตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีพฒันาข้ึน 
                   5. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาทัว่ไป  ส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูสามารถน าสมรรถนะและตวับ่งช้ี  สมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการก ากบัติดตาม 
(monitoring) เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล  (evaluation) การด าเนินงานในการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
                  6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถน าสมรรถนะและตวับ่งช้ี
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไปประยุกตใ์ช ้เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจดัการ 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในดา้นกระบวนการบริหารหลกัสูตร  การยกระดบัการจดัการ  
เรียนรู้  การพฒันาคุณภาพครูและคุณภาพผูเ้รียน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
                 1.ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดั 
การเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกบัครูท่ีปฏิบติัการสอนในระดบัมธัยมศึกษา
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงันั้นควรมีการวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีเขา้โครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ไดส้มรรถนะและตวั    
บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัการจดัการเรียนรู้ให้ได้
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มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานสากลและเพื่อพฒันาคุณภาพของครูและผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ
เป็นพลโลกตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                    2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนกับ 
สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อใช้ประกอบ 
การพฒันาสมรรถนะครูท่ีส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนโดยใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิง 
สาเหตุ (Path Analysis) 
                   3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีน าสมรรถนะและตวั 
บ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการปฏิบติังานและการจดัการเรียนรู้ของครูกบัโรงเรียนทัว่ไปเพื่อน าผลการศึกษาไปใช ้
วางแผนในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
                    4. ควรท าการศึกษาวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชโ้มเดลท่ี ไดรั้บ 
การทดสอบจากงานวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแนวทางและพฒันาต่อยอดเพื่อพฒันารูปแบบการผลิตและ        
พฒันาครูให้มีสมรรถนะตรงตามการจดัการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
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                                                                                 หมู่บา้นจอมบึง 
2.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัรัตน์  ปราณี                  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
                                                                                  มหามหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี กระโหมวงศ ์            อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์สาขาวชิาการ  
                                                                                  ประเมินผล และวจิยัมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
4.ดร.ญาณภทัร สีหมงคล                                          อาจารยป์ระจ าภาควชิาวจิยัและพฒันาการศึกษา    
                                                                                  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
5.ดร.ณรินทร์  ช านาญดู                                            ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  
                                                                                  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จงัหวดักาญจนบุรี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปัญญา ทองนิล       คณะบดีครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติคม คาวรัีตน์      รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏั 
                                                                         หมู่บา้นจอมบึง 
3. ดร.วฒันา    ตรงเท่ียง                                    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพื้นท่ี 
                                                                         การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 
4.ดร.รัชชยัย ์   ศรสุวรรณ.                                ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
                                                                         โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
5.นางนวลจนัทร์  ลกัษิตานนท ์                        ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญโรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ 
6 นางสาวขวญัชีวา วรรณพินทุ                         ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ 
                                                                          การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                                                                         (สพฐ.)  นกัวชิาการช านาญการพิเศษ   
                                                                         ส านกังานคณะกรรมการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  
7.ดร.อ าไพ   ห่วงทอง                                       ครูช านาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
                                                                         โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ 
8.ดร.วรยทุธ์  ทิพยเ์ท่ียงแท ้                               ครูเช่ียวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
                                                                          โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ 
9.นางศรีสมวงษ ์สุขคนัธรักษ ์                          ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
                                                                          อาชีพและเทคโนโลย ีโรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์  
10.นางเพญ็นภา   ธีรทองดี                                ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้          
                                                                          ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสายธรรมจนัทร์ 
11.นายวรรณะ   แกว้มณีเอ่ียม                           ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                      
                                                                          คณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
12.นางวรรษิดา   พิทกัษพ์ิเศษ                           ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                                          สังคมศึกษาฯโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
13.นางมาลยั       ทองสิมา                                 ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
                                                                          โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 
14.นายธนา        เทศทอง                                   ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
                                                                          โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบยนืยนัคุณภาพเคร่ืองมือวจัิยตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 
 

ด้านการบริหารการศึกษา  
1.รศ.ดร.สมบติั   คชสิทธ์ิ                     อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัวลยัอลงกรณ์ในพระบรม  
                                                             ราชูปถมัภ ์ 
2.รศ. ดร. กาญจนา บุญส่ง                    รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
3.ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองล่ิม                     คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                              มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
ด้านหลกัสูตรและการสอน  
 4.ผศ.ดร.ณฐัพงศช์ยั ไทรพงษพ์นัธ์ุ       อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 5.ผศ.ดรชาญชยั   ยมดิษฐ ์                     อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกมวยไทยศึกษา   
                                                               มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
  6.ดร. จนัทนา  นนทิกร                        นกัวจิยัหลกั(ประจาภาคกลาง) มูลนิธิสถาบนัวจิยัและ  

          พฒันาการเรียนรู้ (มสวร.) 
  7.อาจารยด์ร.พิทกัษ ์ นิลนพคุณ           อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกสาขาวชิาหลกัสูตรและ 
                                                               การสอนคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัวลยัอลงกรณ์ 
                                                               ในพระบรมราชูปถมัภ ์
8.ดร.พนอ     สงวนแกว้                         หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                                                               โรงเรียนท่ามะขามวทิยา 
ด้านการวดัผลประเมินผล 
9.รศ.ดร.พรชยั หนูแกว้                           อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์สาขาวิจยัและประเมินผล 
                                                                มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
10.ผศ.ดร.สุรชยั มีชาญ                           อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ภาควชิาการวดัผลและ 
                                                                วจิยัการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

11.อาจารย ์ดร.เกศินี โสขมุา                   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวจิยัและประเมินผล  
                                                                มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
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ภาคผนวก ข 

 

           สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 
               สมรรถนะและตวับ่งช้ีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบบัน้ี 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือยกระดบั
การจดัการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class Standard) และพฒันาผูเ้รียนให้มี
ศกัยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) คือเป็นผูท่ี้มี ความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะ (Learner  
Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากลสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ เยาวชนส าหรับยคุศตวรรษท่ี 21   
               สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทั้งหมดจ านวน 11  
สมรรถนะประกอบดว้ย 5 สมรรถนะหลกั (Core competency) 7 สมรรถนะยอ่ย และ31 ตวับ่งช้ี 
ส่วนสมรรถนะประจ าสายงานประกอบดว้ย 6 สมรรถนะประจ าสายงานงาน (Functional competency)   
13 สมรรถนะยอ่ย และ112 ตวับ่งช้ี และตวับ่งช้ีประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills)) 
และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attribute) ส าหรับสมรรถนะการจดัจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย
สมรรถนะหลกั(Core Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency ) ดงัน้ี   
              1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
                   สมรรถนะท่ี 1 การพฒันาวชิาชีพ   
                   สมรรถนะท่ี 2 จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมมี1สมรรถนะยอ่ย    
                   สมรรถนะท่ี 3 การส่ือสาร  
                   สมรรถนะท่ี 4 การบริหารจดัการชั้นเรียน  
                   สมรรถนะท่ี 5 การวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา  
               2. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ  
                          สมรรถนะท่ี 1 การออกแบบหลกัสูตร  
                   สมรรถนะท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้   
                   สมรรถนะท่ี 3 การประเมินผูเ้รียน   
                   สมรรถนะท่ี 4 การใชข้อ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมเพื่อ  
                                     ส่งเสริมการเรียนรู้  
                   สมรรถนะท่ี 5 การท างานเป็น  
                   สมรรถนะท่ี 6 สังคมและวฒันธรรม  
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สมรรถนะที ่1 การพฒันาวชิาชีพ 

ค านิยาม : การพฒันาวิชาชีพ (Career Development) หมายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูท่ี
แสดงถึงการเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ  พฒันาตนเอง  สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ๆ  
ร่วมแลกเปล่ียน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัเพื่อนร่วมวิชาชีพสู่การ
ปฏิบติัในชั้นเรียน  

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

ระดับ1 ปรับปรุง ระดับ2  พอใช้ ระดับ3 ดี ระดับ 4 ดีมาก 
 ค รูแสดงพฤติกรรม
และและคุณลักษณะ
ของการพฒันาวิชาชีพ     
ไม่ครบทั้ ง  3 ตัวบ่ง ช้ี 
และไม่ปรากฏอย่า ง
ชดัเจน 

ค รูแสดงพฤ ติกรรม
และคุณลักษณะของ
การพัฒนาวิช า ชีพ มี
ครบทั้ ง 3 ตัวบ่งช้ี แต่
ไม่ปรากฏอยา่งชดัเจน 

ครูแสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
ก า รพัฒน า วิ ช า ชี พ 
ครบทั้ง 3ตวับ่งช้ีอย่าง
ชัด เจน  แ ต่ย ังไม่ ได้
ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสัย 

ครูแสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
ก า รพัฒน า วิ ช า ชี พ 
ครบทั้ง3ตัวบ่งช้ีอย่าง
ชั ด เ จ น แ ล ะป ฏิ บั ติ
อยา่งเป็นกิจนิสัย 

 

สมรรถนะย่อย  ตัวบ่งช้ี 
กลุ่มสมรรถนะ 

K S A 

1.การบริการทาง
วชิาชีพและชุมชน 
 (Professional and 
Community 
Service) 

1.1 เป็นผูน้ าทางวชิาการและสามารถใหค้ าปรึกษา 
แนะน า (Coaching and Mentoring) ทางวชิาชีพได ้

 
  

1.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้
การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันส่ิงปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
รวมทั้ งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลาย        
การปฏิบติัในชั้นเรียน 

  

  
  

  

1.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียน  
การสอนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในกระบวนการเรียนรู้
แบบ ชุมชนแ ห่ งก าร เ รี ยน รู้ วิช า ชีพ  (Professional 
Learning Community :PLC) 
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  เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

ระดับ1 ปรับปรุง ระดับ2  พอใช้ ระดับ3 ดี ระดับ 4 ดีมาก 
 ครูไม่แสดงพฤติกรรม
และคุณลกัษณะของ 
ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจพัฒนาด้าน
วชิาการทั้ง2 ตวับ่งช้ี  

 ค รูแสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจู งใจพัฒนาด้าน
วิชาการ ตามตวับ่งช้ีได ้
1ตวับ่งช้ีและพฤติกรรม
ย ัง ไ ม่ ป ร า ก ฏ อ ย่ า ง
ชดัเจน 

ครูแสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
ของทกัษะการบริหาร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจพัฒนาด้าน
วิชาการครบทั้ ง 2 ตัว
บ่งช้ี แต่ปรากฏอย่าง
ชัด เ จนแ ต่ ย ัง ไ ม่ ไ ด้
ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสัย 

ครูแสดงพฤติกรรม
และคุณลักษณะของ
ของทกัษะการบริหาร
จั ด ก า ร / ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจพัฒนาด้าน
วิชาการ ครบทั้ ง2ตัว
บ่งช้ีอย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติอย่ า ง เ ป็น กิ จ
นิสัย 

 
 
 
 

 

 

สมรรถนะย่อย  ตัวบ่งช้ี 
กลุ่มสมรรถนะ 

K S A 

2.ทกัษะการบริหาร
จัดการ/การสร้าง
แรงจูงใจพฒันาด้าน
วชิาการ 
(Management 
Skills/Academic 
Motivation. 
 

2.1 คน้ควา้หาความรู้  ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆทาง 
     วชิาการและวชิาชีพและแสวงหาโอกาสพฒันาตนเอง  
     ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

 
  

2.2 สร้างแรงจูงใจพฒันาดา้นวชิาการในการพฒันาตนเอง 
     และเพื่อนครู 
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สมรรถนะท่ี 2 จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม 
 

                                 
ค ำนิยาม : จริยธรรม จรรยาบรรณและค่านิยม (Teacher’s ethics and values) หมายถึง การด ารงตน
และประพฤติตนถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพครู   และ
ค่านิยมท่ีดีงาม เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนครู  ผูเ้รียน และสังคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู  

 

 

สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ี 
กลุ่มสมรรถนะ 

K S A 

จริยธรรมวชิาชีพ 
(Professional 
Ethics) 
 
 

1. มุ่งมัน่ เสียสละ มีความเมตตาต่อผูเ้รียน มีคุณธรรม  
   จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์เขม้แขง็ในจรรยาบรรณและ  
   ค่านิยมท่ีดีงาม 

  
 

2. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูและค่านิยม  
    มีจิตส านึกและวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
    กบัเพื่อนครู  

  
 

3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 
   มีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

  
 

4. มีระเบียบวนิยั  มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบ 
   และประหยดัอดออม 

  
 

5. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามสิทธิและหนา้ท่ีของการเป็น 
    พลเมืองท่ีดีของชาติ มีความสามคัคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู  
    ความเป็นชาติไทย 

  
 

6. มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่และผูบ้งัคบับญัชา    
7. ศรัทธา ยดึมัน่ ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนเองนบัถือ 
 และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  
 

8. มีความเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์    
9. มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัองคก์รวชิาชีพ 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

ระดับ1 ปรับปรุง ระดับ2  พอใช้ ระดับ3 ดี ระดับ 4 ดีมาก 
 ครูแสดงพฤติกรรม
และคุณลกัษณะของ
จริยธรรมวชิาชีพต ่ากวา่
5 ตวับ่งช้ีและ
พฤติกรรมท่ีแสดง ออก
ไม่ปรากฏอยา่งชดัเจน 

ครูแสดงพฤติกรรมและ
คุณลกัษณะของจริยธรรม
วชิาชีพ 5-8 ตวับ่งช้ีแต่
พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ไม่ปรากฏอยา่งชดัเจน 

ครูแสดงพฤติกรรม
และคุณลกัษณะของ
จริยธรรมวชิาชีพ ครบ
ทั้ง9 ตวับ่งช้ี อยา่ง
ชดัเจนแต่ยงัไม่ได้
ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสัย 

ครูแสดงพฤติกรรมและ
คุณลกัษณะของจริยธรรม 
วชิาชีพ ครบทั้ง 9 ตวั
บ่งช้ีอยา่งชดัเจนและ
ปฏิบติัจนเป็นกิจนิสัย 

 
สมรรถนะที ่3   การส่ือสาร 

 
ค านิยาม  : การส่ือสาร (Communication)   หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารแบบการส่ือสาร
ระบบสองทาง  (Two-way Communication)  ทั้งภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  หรือภาษาต่างประเทศ 
อ่ืนๆในการฟัง พูด อ่านและเขียนได้  สามารถเจรจาต่อรอง  เลือกใช้วิธีการส่ือสารและน าเสนอ
อยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)   

สมรรถนะย่อย ตัวบ่งช้ี 
กลุ่มสมรรถนะ 

K S A 

ทกัษะการส่ือสาร  
(Communication 
Skills)  

1. ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารฟัง พดู อ่าน และเขียนได ้    
2. ใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
    ในการส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน และเขียนได ้

 
 

 

3. เลือกใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
    และสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น   
   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

 

4. สามารถส่ือสาร เขียน และพดูน าเสนอผลการศึกษา 
   คน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสมได ้และใชแ้หล่งอา้งอิง 
   ท่ีเช่ือถือได ้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

 
 

 

5. มีทกัษะในการต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหา     
   ความขดัแยง้ต่างๆ  ตลอดจนสามารถเลือกใชว้ธีิการ 
   ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                                                        ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ-สกุล                        นางชวนพิศ    ศิลาเดช      
ทีอ่ยู่                              153/167 หมู่บา้นร่มฟ้า  ต าบลเจดียห์กั  อ าเมืองราชบุรี   จงัหวดัราชบุรี             
                                     70000    
ทีท่ างาน                        โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์ อ าเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 70000     
  
ประวตัิการศึกษา              
     พ.ศ.2528                   ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต   วชิาเอกภาษาองักฤษ   วทิยาลยัครูล าปาง 
     พ.ศ.2547                   ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
                                        มหาวทิยาลยัศิลปากร        
     พ.ศ.2555                    ศึกษาต่อระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน       
                                        มหาวทิยาลยัศิลปากร        
 
 ประวตัิการท างาน    
      พ.ศ.2528-2532          อาจารย1์ ระดบั 3โรงเรียนพญาลอวทิยาคม  อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา       
      พ.ศ.2532-2536          อาจารย1์ ระดบั 5โรงเรียนจุนวิทยาคม  อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา         
      พ.ศ.2536                   อาจารย2์ ระดบั 7โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์ อ าเภอเมืองราชบุรี     
                                         จงัหวดัราชบุรี    
      พ.ศ.2552-ปัจจุบนั    ครู วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์  
                                        อ าเภอเมืองราชบุรี    จงัหวดัราชบุรี  
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