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ชื่อเรื่อง  : การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่  
            ประเภทสามัญศึกษา ด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและประเมินผล 
             เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้เขียน : นางสาวพิชญา  ดีมี 
ปีท่ีศึกษา :  2564 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
ประเภทสามัญศึกษา ด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ในชั ้นเรียน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์  วัตถุประสงค์เพื ่อ 1)  ศึกษาผลการนิเทศ โดย
เปรียบเทียบความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ก่อน-หลังได้รับการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาทักษะในการวัดและประเมินผลหลังได้รับ
การนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชน
จังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564  2) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับ
การนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3) ศึกษาผลกระทบจากการนิเทศครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564  ที่ได้รับการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน 28 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ 
เอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  มีทั ้งหมด 5 หน่วย หน่วยละ 1 เล่ม และหลักสูตรชุดฝึกอบรม 1 เล่ม  แบบทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจก่อน – หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  แบบนิเทศ ติดตามเกี่ยวกับทักษะการวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญ
ศึกษา ที่มีต่อการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรม  และแบบรายงานคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนทีปกติ  
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 สรุปผลการดำเนินศึกษาได้ดังนี ้
 1. การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนวทางการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 28 คน  โดยเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน - หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่า โดยรวม
ทุกคนมีคะแนนทปีกตหิลังการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 2. การศึกษาทักษะในการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา หลังได้รับการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนว
ทางการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่า 
ทักษะการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ในชั้นเรียนของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ที่ได้รับการนิเทศด้วยเอกสารชุด
ฝึกอบรม และมีการนิเทศ ติดตามโดยใช้เทคนิคการโค้ชหรือการชี้แนะ (Coaching) ในสถานศึกษาและ
ห้องเรียน หลังจากผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ   ในภาพรวมครูมีทักษะการวัดและประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติแต่ละรายการ 
พบว่า รายการที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
รองลงมา ได้แก่การดำเนินการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้  และการดำเนินการวัด
และประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการประเมิน  ตามลำดับ  ส่วนรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่
สุดแต่อยู่ในระดับดีได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ในชั้นเรียน   
 3. การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชน
จังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลังได้รับการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมแนว
ทางการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่า 
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะจากการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมทำให้ครูสามารถเลือกวิธีประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อความหลากหลายของผู้เรียน รองลงมา ได้แก่การนิเทศด้วยเอกสารชุด
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมต่อการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน และ
รองลงมาลำดับที่ 3 ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะจากการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรมทำให้
ครูสามารถนำเสนอผลการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
ชัดเจน ตามลำดับ ส่วนรายการที่มคีวามพึงพอใจน้อยที่สุดแต่อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ การนิเทศด้วย
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เอกสารชุดฝึกอบรมตรงกับความต้องการของครูในสภาพบริบทของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
ประเภทสามัญศึกษา  
 4. การศึกษาผลกระทบจากการนิเทศครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญ
ศึกษา ที่ได้รับการนิเทศด้วยเอกสารชุดฝึกอบรม ดังนี้ 
  4.1  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน  (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
ประเภทสามัญศึกษา กับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564  พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมี
จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงสุดเท่ากับ 49.93 รองลงมา 48.93  และ 48.79 ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ำสุด เท่ากับ 
33.13 
  4.2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
ประเภทสามัญศึกษา  ปีการศึกษา  2564 กับค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภทสามัญ
ศึกษา  ปีการศึกษา  2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประเภท
สามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมทุกโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงเป็นรายโรงเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสูงสุดเทา่กับ 
15.24  รองลงมา 11.50  และ 6.43 ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ต่ำสุด เท่ากับ 6.43 
 


