การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ผู้วิจัย
1. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆ

ศธจ.พิจิตร

2. นายสนั่น เมยท่าแก

ศธจ.ศรีสะเกษ

3. นายยิ่งยศ บุญยศ

ศธจ.ยโสธร

4. นายภัคพงษ์ สีหราช

ศธจ.น่าน

5. นายดิลกชัย คูณแก้ว

ศธจ.อานาจเจริญ

6. นางพูลทรัพย์ หินอ่อน

ศธจ.กาญจนบุรี

7. นางเมตตา สุกใส

ศธจ.กาญจนบุรี

8. นางสาวจรุวรรณ ชูขาว

ศธจ.พัทลุง

9. นางประศาสนี เชยชิต

ศธจ.เพชรบุรี

10. นางรัตนาศรี ศิริประภา

ศธจ.ยะลา

11. นางสาวรัชนีวรรณ บารุงภักดิ์

ศธจ.กระบี่

12. นางสาวสิริวิภา รอดเสวก

ศธจ.สตูล

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการพัฒนางานประจาสู่การวิจัย Routine to Research : R2R

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ พฤษภาคม ประจาปี ๒๕๖๑

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษานับเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและ
แก้ไขปัญหาในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
ตลอดชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการตั้งแต่เกิด การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในด้าน
ต่างๆ ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้ยั่งยืนได้
การศึกษามีค วามส าคัญ ยิ่งต่ อการพั ฒ นาประเทศการจัด การศึ ก ษาให้ มี คุณ ภาพเพื่อ การ
พัฒนาประเทศให้มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนั้นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข หัวใจสาคัญของความสาเร็จ
ในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์อยู่ที่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงนับได้
ว่าเป็ น วิธีการหรือเครื่องมือ ที่ส าคั ญ ที่ จะสามารถดาเนิ นการในรูป แบบต่างๆให้ คนเกิดการเรียนรู้
(สัมมารธนิ ธย์ : 2544: 8) นอกจากนั้ นการศึกษายังมีบทบาทสาคัญ ในการช่วยให้ เยาวชนพัฒ นาทั้ง
ทางด้านปั ญญา บุคลิกภาพ และช่วยให้เยาวชนมีความสาเร็จในชีวิตทุกประเทศ จึงหาทางส่งเสริม
การศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดเป็นนโยบายสาคัญให้นักเรียนทุก
ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 อ่ านออกเขีย นได้ และสื่ อสารได้เพื่อเป็นการวางรากฐานส าคัญ ในการ
เรียนรู้ระดับสูงต่อไป ทั้งนี้ได้ประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในจั ง หวั ด จึ งได้ ด าเนิ น การการพั ฒ นากระบวนการนิ เทศการสอนอ่ า นของครู ผู้ ส อนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
2. เพื่อประเมินผลการทดลอง และประเมินผลการใช้กระบวนการนิเทศการสอนอ่าน
ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ขอบเขตของกำรวิจัย

1.กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้นกระบวนการนิเทศ............ประกอบด้วย 1)การวางแผนการนิเทศ 2) ให้ความรู้
ความเข้าใจ 3)ในการพัฒนาการอ่านออก 4) ลงมือปฏิบัติการสอน 5) เสริมพลัง กาลังใจ 6)สะท้อนผล
การสอน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการอ่านออกตามคาพื้นฐาน 600 คา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กระบวนการนิเทศ หมายถึง กระบวนนิเทศที่ประกอบด้วย 1)การวางแผนการนิเทศ 2)
ให้ความรู้ความเข้าใจ 3)ในการพัฒนาการอ่านออก 4) ลงมือปฏิบัติการสอน 5) เสริมพลัง กาลังใจ 6)
สะท้อนผลการสอน
2. การอ่านออก หมายถึง การอ่านออกเสี ยงและบอกความหมายของคา คาคล้ องจอง
และข้อความที่ประกอบด้วย คาพื้นฐาน คือ คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 600 คา รวมทั้งคา
ที่ใช้เรียนรู้ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย- คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ - คา
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา - คาที่มีพยัญชนะควบกล้า - คาที่มีอักษรนา
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หมายถึงนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่
1ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
4. โรงเรียนเอกชน หมายถึงโรงเรียนที่สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัด
สตูล
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการทดสอบการอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นเอกชน สั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผ่านตามเกณฑ์ที่สานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกาหนด

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กระบวนการการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
อาชีพ วัชรา เล่าเรียนดี (2551 : 136)

กระบวนกำรกำรนิเทศแบบคลินิก
โกลด์แฮมเมอร์ มีกระบวนการนิเทศ 5 ขั้น
(Goldhammer 1980, อ้างถึงใน วชิรา
เครือคาอ้าย 2552: 70)

กระบวนกำรกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร
(สมุน อมรวิวัฒน์ ,2537)

กระบวนกำรกำรนิเทศแบบ PIDRE
สงัด อุทรานันท์ ,2527

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

กระบวนกำรนิเทศ

การวางแผนการนิเทศ
2. ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาการอ่านออก
3. ลงมือปฏิบัติการนิเทศ
3.1 ประชุมก่อนนิเทศ
3.2 นิเทศชั้นเรียน
3.3 สะท้อนผลการนิเทศ /
เสริมพลัง กาลังใจ
4. ประเมินผลการนิเทศ
1.

1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การสอนอ่าน
2.ความสามารถในการสอนอ่าน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นากระบวนการนิ เทศการสอนอ่ า น ของครู ผู้ ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการนิเทศ
การสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
และเพื่อทดลองและประเมินผลการใช้กระบวนการนิเทศ การสอนอ่านของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานั กงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอเสนอ
หัวข้อตามลาดับ ดังนี้
2.1 ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 กระบวนการนิเทศ
2.3 การสอนอ่าน
2.1 ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โกลด์ แฮมเมอร์ มี ก ระบวนการนิ เทศ 5 ขั้น (Goldhammer 1980, อ้ างถึงใน วชิ รา เครือ ค าอ้ าย
2552: 70) ได้ เ สนอระบบการนิ เ ทศแบบคลิ นิ ก (Clinical Supervision) หรื อ Mentor หรื อ Expert
Coaching ว่าเป็นกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรงสามารถใช้
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง หรือใช้เป็นระบบการประเมินผลการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพ
วัช รา เล่ า เรี ย นดี (2551 : 136) การนิ เทศแบบร่ว มพั ฒ นาวิ ช าชี พ (Cooperative Professional
Development) เป็นกระบวนการนิเทศที่ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงความ
เจริญก้าวหน้ าในวิชาชีพของตนเอง บางครั้งอาจเรียกวิธีการนิเทศแบบนี้ว่าการนิเทศแบบเพื่ อนช่วยเพื่อน
(Peer Supervision หรือ Peer Coaching) หรือ การนิเทศแบบเพื่อนร่วมอาชีพ (Collegial Supervision)
สงัด อุทรานันท์ ,2527 ได้สรุปเป็นกระบวนการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 5 ขั้นตอน
เรียกว่า “PIDER”
สุมน อมรวิวัฒ น์ (2537) ได้ส รุป กระบวนการนิเทศแบบกัล ยาณมิตร คือ กระบวนการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จากการศึกษาแนวคิดข้างต้น พอสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้กระบวนการนิเทศดังนี้

1) การวางแผนการนิเทศ 2) ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการอ่าน 3) ลงมือปฏิบัติการนิเทศ และ
4) ประเมินผลการนิเทศ

จากการศึกษาการจัดการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
คอนสตัคติวิซึม การสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนดาเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์หลักสูตร
2. การออกแบบการประเมินผลการอ่าน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้
5. การรายงานผลการเรียนรู้
2.2 กระบวนการนิเทศ
กระบวนการนิเทศ
1. การวางแผนการนิเทศ
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอนอ่าน
1.1.2 เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านได้
1.2 จัดทาเครื่องมือนิเทศ
1.2.1 จัดทาคู่มือการนิเทศพร้อมคู่มือการใช้
เนื้อหาการนิเทศ มี 5 หน่วยดังนี้
1. การวิเคราะห์หลักสูตร
2. การออกแบบการประเมินผลการอ่าน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้
5. การรายงานผลการเรียนรู้
1.2.2 สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบก่อนและหลังพัฒนา
2. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือการนิเทศพร้อม

คู่มือการใช้
3. แบบประเมินความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความ
ถูกต้องของกระบวนการนิเทศ
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการสอนอ่าน
2.1 ทดสอบความรู้ก่อนพัฒนา
2.2 ดาเนินการพัฒนา
2.3 ทดสอบความรู้หลังพัฒนา

3.

ลงมือปฏิบัติการนิเทศ
3.1 ประชุมก่อนนิเทศ
3.2 นิเทศชั้นเรียน
3.3 สะท้อนผลการนิเทศ / เสริมพลัง กาลังใจ
4. ประเมินผลกระบวนการนิเทศ
ประเมินผลหลังการนิเทศครูครบทุกคนภายใน 1 สัปดาห์
2.3 การสอนอ่าน
บันลือ พฤกษะวัน ( 2522:121-122)
ประเทิน มหาขันธ์ (2530:148-149)
วรรณี โสมประยูร (2544:129130)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การสร้างคู่มือการนิเทศ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนอ่าน
วิชาภาษาไทย ด้านการวิจัย ประเมินผล และด้านการนิเทศ สาหรับประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกระบวนการนิเทศ จานวน 3 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินความเหมาะสม และความ
เป็ น ไปได้ของกระบวนการนิ เทศ วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองและประเมินผลกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตู ล จานวน 20 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ก่อน
และหลังการพัฒ นา แบบบั น ทึกผลประเมินความสามารถในการสอนอ่านของครูพร้อมเกณฑ์การประเมิน
วิเคราะห์ผลประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระบวนการนิเทศ การสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จานวน 20 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความ
เป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม ของกระบวนการนิเทศ วิเคราะห์
ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกระบวนการนิเทศ
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของกระบวนการ
นิเทศ

ระดับความเหมาะสม

องค์ประกอบของกระบวนการนิเทศ

ระดับความเป็นไปได้

x̄
4.60

SD
0.46

ความหมาย
มากที่สุด

x̄
4.67

SD ความหมาย
0.46 มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

4.33

0.58

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการนิเทศ

4.835

0.58

มากที่สุด

4.665

0.58

มากที่สุด

2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจ

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

1. หลักการของกระบวนการนิเทศ
1.1 การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานความ
ต้องการจาเป็น
1.2 การพัฒนาการสอนของครูต้อง
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนา
เครือข่ายได้
1.3 กิจกรรมการพัฒนาต้องใช้วิธีการ
และกิจกรรมหลากหลาย ผสมผสานกัน
1.4 กิจกรรมการพัฒนาเน้นความรู้
ความเข้าใจ และการฝึกปฏิบัติจริงและนาไป
พัฒนาการสอนได้
1.5 การนิเทศ ติดตามจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจและสร้างขวัญกาลัง
ใจในการพัฒนาการสอน

ระดับความเหมาะสม

องค์ประกอบของกระบวนการนิเทศ

ระดับความเป็นไปได้

x̄

SD

ความหมาย

x̄

SD

ความหมาย

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.67
4.33
4.67
4.67
5.00
4.67
4.67
4.67

0.46
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.44
0.58

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.33
4.33
5.00
4.67
4.67
4.67
4.67

0.46
0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.44
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67
4.33
5.00
4.67

0.58
0.58
0.00
0.39

มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

5.00
4.67
4.33
4.67

0.00
0.58
0.58
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

เกี่ยวกับการสอนอ่าน
2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ให้สามารถสอนการอ่านได้
3. เนื้อหาสาระการพัฒนา
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร
3.2 การออกแบบการประเมินผล
3.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 สื่อและแหล่งเรียนรู้
5.5 การรายงานผลการเรียนรู้
4. กระบวนการพัฒนา
4.1 ขั้นเตรียมการพัฒนา
4.2 ขั้นดาเนินการพัฒนา
4.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
4.2.2 การปฏิบัติจริงที่ห้องเรียน
4.3 ขั้นประเมินผลการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ประบวนการนิเทศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.67 ความเป็นไปได้ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย จาก 4.60 - 4.84 ด้านวัตถุประสงค์ของกระบวนการนิเทศ ด้านเนื้อหา
สาระการพัฒนา ด้านกระบวนการพัฒนา ด้านหลักการของกระบวนการนิเทศ มีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.84 4.67 4.67 4.60 ตามลาดับ

2. ผลการทดสอบการพัฒนาครูผู้สอน
ตาราง 2 คะแนนก่อน-หลัง ผลต่างและความก้าวหน้า การพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

ลาดับที่

คะแนนก่อน

คะแนนหลัง

1

7

20

2

8

18

3

7

18

4

10

20

5

8

17

6

9

19

7

9

18

8

8

18

9

8

17

10

9

18

11

9

19

12

7

20

13

8

18

14

7

19

15

8

17

16

11

20

17

9

18

18

10

18

19

10

19

20
เฉลี่ย

10
8.60

19
18.50

ผลต่าง
13
10
11
10
9
10
9
10
9
9
10
13
10
12
9
9
9
8
9
9

ความก้าวหน้า
52
40
44
40
36
40
36
40
36
36
40
52
40
48
36
36
36
32
36
36

9.90

39.60

จากตาราง 2 ผลการการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ก่อน-หลัง การนิเทศการสอนอ่านของ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พบว่า ใน
ภาพรวม มีผลพัฒนาก่อนการนิเทศ มีค่าเฉลี่ย 8.60 ผลการพัฒนาหลังการนิเทศ มีค่าเฉลี่ย 18.50 มี
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 39.60 หรือร้อยละ 49.50
3. ผลการประเมินความสามารถในการสอนอ่านของครู
ตาราง 3 กระบวนการของครู ตัวชี้วัด และระดับผลการประเมิน
กระบวนการของ
ครู

ตัวชี้วัด

1. การวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ เป้าหมายหลัก (K P A)
หลักสูตร
2. การคัดเลือกเป้าหมาย
การอ่านสู่การพัฒนา
1. การประเมินก่อนเรียน
2. การออกแบบ หลังเรียน
การประเมินผล 2. การประเมินผล
ระหว่างเรียน
1. กิจกรรมการอ่านจัด
ตามลาดับยากง่าย
2. การจัดกิจกรรม
3. การออกแบบ นักเรียนได้ปฏิบัติเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
การเรียนรู้
3. กิจกรรมมีความหลาย
หลายสอดคล้องความ
สนใจนักเรียน
1. สื่อ
4. สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้
2. แหล่งเรียนรู้
5. การรายงานผล 1. การรายงานผล
การเรียนรู้
นักเรียน

ระดับผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20
20

100
100

20

100

กระบวนการของ
ครู

ตัวชี้วัด
2. การรายงาน
สถานศึกษา

ระดับผลการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
20

100

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังจาก
พัฒนาแล้วนาไปจัดการสอนอ่าน สามารถสอนอ่านได้ ระดับมาก ร้อยละ 100
4. ผลการประเมินกระบวนการนิเทศ
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมิน ของกระบวนการนิเทศ
รายการ

x̄

ระดับการประเมิน
SD
ความหมาย

1. ความเป็นประโยชน์

4.58

0.50

มากที่สุด

2. ความเป็นไปได้

4.49

0.55

มากที่สุด

3. ความเป็นไปได้

4.58

0.50

มากที่สุด

4. ด้านความถูกต้อง

4.48

0.56

มาก

4.53

0.54

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ
ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.58 4.58 4.49 และ 4.48 ตามละดับ
เมือพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน ผลการประเมิน รายละเอียด ดังตาราง 5-8

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นประโยชน์ ของกระบวนการนิเทศ
รายการ
1. กระบวนการนิเทศตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาครูผู้สอน ได้จริง
2. กระบวนการนิเทศ สามารถพัฒนาครูผู้สอน ให้
มีความสามารถสอนอ่านได้
3. กระบวนการนิเทศ ช่วยทาให้การพัฒนาการ
สอนอ่านเรื่องที่พัฒนายากให้เป็นพัฒนาง่ายได้
4. กระบวนการนิเทศ ช่วยทาให้ครูจัดการสอนเป็น
ระบบมากขึ้น
5. กระบวนการนิเทศ ช่วยทาให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
ค่าเฉลี่ย

x̄

ระดับความเป็นประโยชน์
SD
ความหมาย

4.65

0.49

มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

4.55

0.51

มากที่สุด

4.58

0.50

มากที่สุด

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้านความเป็นประโยชน์ มี
คุณภาพระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นไปได้ ของกระบวนการนิเทศ
รายการ
1. กระบวนการนิเทศ สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาครูตามสถานการณ์จริงได้
2. กระบวนการนิเทศ จัดลาดับขั้นตอนที่สามารถ
ทาความเข้าใจได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
3. กระบวนการนิเทศ มีลาดับขั้นตอนชัดเจน
สะดวกต่อการนาสู่การปฏิบัติ
4. กระบวนการนิเทศ ช่วยส่งเสริมให้การ
พัฒนาการอ่าน ให้คุ้มค่ากับเวลาในการสอน
5. กระบวนการนิเทศ จะได้รับการยอมรับจาก
สังคมวงศึกษา
ค่าเฉลี่ย

x̄

ระดับความเป็นไปได้
SD
ความหมาย

4.55

0.51

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

4.20

0.77

มาก

4.70

0.47

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

4.49

0.55

มาก

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้านความเป็นไปได้ มีคุณภาพ
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.49

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสม ของกระบวนการนิเทศ
รายการ
1. กระบวนการนิเทศ มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาครูส่งเสริมประสิทธิผลการสอนอ่านของครู
2 กระบวนการนิเทศ ตามรูปนี้ มีความเหมาะสม
กับบริบทของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
3. กระบวนการนิเทศ สอดคล้องความต้องการใน
การพัฒนาของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. กระบวนการนิเทศ ช่วยพัฒนาครูให้จัดการสอน
อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลได้

x̄

ระดับความเหมาะสม
SD
ความหมาย

4.55

0.51

มากที่สุด

4.65

0.49

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

รายการ
5. กระบวนการนิเทศ ตรงตามสภาพและปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาของครูโรงเรียน
เอกชนในสภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย

x̄

ระดับความเหมาะสม
SD
ความหมาย

4.50

0.51

มากที่สุด

4.58

0.50

มากที่สุด

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้านความเหมาะสม มีคุณภาพ
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความถูกต้อง ของกระบวนการนิเทศ
รายการ
1. กระบวนการนิเทศ ช่วยทาให้ครูจัดการสอน
อย่างมีระบบ
2. กระบวนการนิเทศ สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาครูได้จริง

x̄

ระดับความถูกต้อง
SD
ความหมาย

4.55

0.51

มากทีส่ ุด

4.50

0.51

มากที่สุด

3. สาระของกระบวนการนิเทศ มีรายละเอียด
เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาครูโรงเรียน
เอกชน
4. กระบวนการพัฒนาครู มีลาดับขึ้นตอนตรงตาม
ความต้องการในการพัฒนาของครู
5. การนากระบวนการนิเทศไปใช้ สามารถทาให้
ครูมีความมั่นใจและเกิดการพัฒนาการสอนอย่าง
ยั่งยืน
ค่าเฉลี่ย

4.65

0.49

มาก

4.20

0.77

มาก

4.50

0.51

มากที่สุด

4.48

0.56

มาก

จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ด้านความถูกต้อง มีคุณภาพ
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นากระบวนการนิ เทศการสอนอ่ า น ของครู ผู้ ส อนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการนิเทศ
การสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
และเพื่อทดลองและประเมินผลการใช้กระบวนการนิเทศ การสอนอ่านของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรี ย นเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด สตู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ครู ผู้ ส อนวิ ช าภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ผลการวิจัย พบว่า
1. กระบวนการนิเทศกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ
2) ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการอ่าน 3) ลงมือปฏิบัติการนิเทศ มีกิจกรรม ประชุมก่อนนิเทศ
นิเทศชั้นเรียน สะท้อนผลการนิเทศ/เสริมพลัง กาลังใจ และ 4) ประเมินผลการนิเทศ และผลการประเมิน
กระบวนการนิเทศ มีคุณภาพระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสสอนอ่านหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนา เฉลี่ยร้อยละ 49.50 และครูสามารถจัดการสอนอ่านได้ ระดับดี ร้อยละ 100
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. กระบวนการนิเทศกระบวนการนิเทศการสอนอ่าน ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ
2) ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการอ่าน 3) ลงมือปฏิบัติการนิเทศ มีกิจกรรม ประชุมก่อนนิเทศ
นิเทศชั้น เรียน สะท้อนผลการนิ เทศ/เสริมพลั ง กาลั งใจ และ 4)ประเมินผลการนิเทศ และผลการประเมิน
กระบวนการนิเทศ มีคุณภาพระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53
ทั้งนี้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ การสอนตามแนวคิดของ กลิ๊กแมน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย (สามารถ ทิมนาค)

1. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสสอนอ่านหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนา เฉลี่ยร้อยละ 49.50 และครูสามารถจัดการสอนอ่านได้ ระดับดี ร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1 การนาคู่มือการนิเทศที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ ควรศึกษาและทาความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน
และรายละเอียดในคู่มือให้ชัดเจน และดาเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการพัฒ นาที่กาหนดไว้ให้ครบทุก
ขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.2 การพัฒนาการอ่านเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นสาหรับนักเรียนทุกคน เพราะการอ่าน
เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ในกระบวนการนิเทศจึง
ได้กาหนดให้มีการให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจให้เกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง นาไปปฏิบัติจริงให้เกิดผล และผู้นิเทศ
ที่ให้ปรึกษาแนะนา ชี้แนะ ควรให้ผู้รับการพัฒนาให้มีมีความรู้ความเข้าใจ นาไปในการนิเทศได้เหมาะสม และ
เป็นกัลยาณมิตรที่ดี คอยให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แนะ เพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและดาเนินกิจกรรมได้
อย่างยืนยาว
1.3 ก่อนดาเนินการพัฒนาควรสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นิเทศ และผู้รับการ
นิเทศให้เข้าใจตรงกัน และสร้างข้อตกลงร่วมกัน สร้างความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษากระบวนการนิเทศการสอนของครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นระบบ สามารถอ่านและศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต
2.2 ควรศึกษาการสอนอ่านของครูระบบในสถานศึกษา โดยผู้บริหารมีส่วนร่วม กากับ นิเทศ
ติดตามการสอนอย่างเป็นระบบ

แบบบันทึกผลการนิเทศการสอนอ่านของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
โรงเรียน ............................................อาเภอ ..................จังหวัดสตูล
กระบวนการของ
ครู

ตัวชี้วัด

1. การวิเคราะห์
หลักสูตร

1. การวิเคราะห์เป้าหมายหลัก (K P A)

2. การออกแบบ
การประเมินผล

1. การประเมินก่อนเรียนหลังเรียน
2. การประเมินผลระหว่างเรียน

3. การออกแบบ
การเรียนรู้

1. กิจกรรมการอ่านจัดตามลาดับยากง่าย

2. การระบุเป้าหมายการอ่านสู่การพัฒนา

2. การจัดกิจกรรมนักเรียนได้ปฏิบัติเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
3. กิจกรรมมีความหลายหลายสอดคล้อง
ความสนใจนักเรียน
4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 1. สื่อ
2. แหล่งเรียนรู้
5. การรายงานผล 1. การรายงานผลนักเรียน
การเรียนรู้
2. การรายงานผลผู้บังคับบัญชา

ผลการ ระดับ หมายเหตุ
ประเมิน คุณภาพ

เกณฑ์การประเมินการการสอนอ่านของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
หัวข้อการประเมิน
1. การวิเคราะห์หลักสูตร

ประเด็นการประเมิน
1.1 การวิเคราะห์เป้าหมายหลัก (K P A)
1.2 การระบุเป้าหมายการอ่านสู่การพัฒนา

2. การออกแบบการประเมินผล 2.1 การประเมินก่อนเรียนหลังเรียน
2.2 การประเมินผลระหว่างเรียน

3. การออกแบบการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการอ่าน

3.1 กิจกรรมการอ่านจัดตามลาดับยากง่าย
3.2 การจัดกิจกรรมนักเรียนได้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน
3 หมายถึง มีการวิเคราะห์เป้าหมายหลักทั้ง 3 ด้าน และ
ครอบคลุมบัญชีคาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
2 หมายถึง มีการวิเคราะห์เป้าหมายหลักเพียง 2 ด้าน และ
ครอบคลุมบัญชีคาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
1 หมายถึง มีการวิเคราะห์เป้าหมายหลักเพียง 1 ด้าน และ
ครอบคลุมบัญชีคาพื้นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3 หมายถึง แบบประเมินครอบคลุม สอดคล้องกับหลักสูตร
และมีความหลากหลาย
2 หมายถึง แบบประเมินครอบคลุม สอดคล้องกับหลักสูตร
1 หมายถึง แบบประเมินขาดความครอบคลุม และสอดคล้อง
กับหลักสูตร
3 หมายถึง จัดกิจกรรมได้ครอบคลุม 3 รายการ
2 หมายถึง จัดกิจกรรมได้ครอบคลุม 2 รายการ

และรายกลุ่ม
1 หมายถึง จัดกิจกรรมได้ครอบคลุม 1 รายการ
3.3 กิจกรรมมีความหลายหลายสอดคล้องความสนใจ
นักเรียน
เกณฑ์การประเมินการการสอนอ่านของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
หัวข้อการประเมิน

ประเด็นการประเมิน

4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

4.1 สื่อ
4.2 แหล่งเรียนรู้

5. การรายงานผลการเรียนรู้

5.1 การรายงานผลนักเรียน
5.2 การรายงานผู้บังคับบัญชา

เกณฑ์การประเมิน
3 หมายถึง สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้ ส อดคล้ องกั บการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้มาก
2 หมายถึง สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ปานกลาง
1 หมายถึง สื่อ/แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้น้อย
3 หมายถึง รายงานผลให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาทราบผล
การประเมินทุกครั้ง
2 หมายถึง รายงานผลให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาทราบผล
การประเมินบางครั้ง
1 หมายถึง ไม่มีการรายงานผลให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชา
ทราบผลการประเมิน

ภาคผนวก

การประเมินความสอดคล้องแบบสอบถามของการนิเทศการสอนอ่านของครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
กระบวนการของครู

1. การวิเคราะห์หลักสูตร
1. เน้นทักษะ ด้านการอ่าน เขียน คิดคานวณ เป็นหลักการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนแกนกลางฯระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. หลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดสิ่งใดต่อไปนี้เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 8 กลุ่ม
ง. หลักการของหลักสูตร
3. ข้อใดเป็นเนื้อหาใน สาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐาน ท 1.1 ป.1

ก. การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย คาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 500 คา
ข. การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย คาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 600 คา
ค. การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย คาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 700 คา
ง. การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย คาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 800 คา
4. มาตรฐานการเรียนรู้ ท.1.1 กล่าวถึงเรื่องใด
ก. การอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ข. กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ
ค. ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
ง. การเปลี่ยนแปลงของภาษา
5. ข้อใดเป็นตัวชี้วัดการอ่านใน ชั้น ป.1
ก. อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้นๆ
ข. เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
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กระบวนการของครู
ค. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ ข้อความสั้น ๆ
ง. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

2. การออกแบบการประเมินผล
6. ข้อดีในการวัดและประเมินระดับชั้นเรียนคืออะไร
ก. ดูความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคล
ข. นาผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
ค. เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรคในการเรียนรู้
ง. ถูกทุกข้อ
7. สิ่งสาคัญที่สุดในการประเมินการอ่านเพือ่ พัฒนา
ก. การบอกคะแนนทุกครั้ง
ข. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะคาแนะนา
ค. การให้อ่านทบทวนการซ้าๆ
ง. ให้อ่านบทเรียนใหม่
8. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการสมรรถนะการอ่านของนักเรียน
ก. แบบสังเกต
ข. แบบสอบถาม
ค. แบบสารวจรายการ
ง. แบบทดสอบการอ่าน
9. การวัดผลควรคานึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก. จัดให้ตรงกับเนื้อหา
ข. จัดให้ตรงลงกับความรู้ของผู้เรียน
ค. จัดให้ตรงกับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
ง. จัดให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้
10. เครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานของหลักสูตร
ก. สื่อการเรียนรู้
ข. ผู้บริหารและครูผู้สอน.
ค. วิธีการวัดและประเมินผล
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กระบวนการของครู
ง. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้

3. การออกแบบการเรียนรู้
11. ผู้เรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อสิ่งที่เรียนนั้นเป็น
อย่างไร
ก. มีความสวยงาม
ข. เคลื่อนไหวได้
ค. ผู้เรียนเคยพบเห็นมาแล้ว
ง. มีความหมายต่อผู้เรียน
12. วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเวลามากที่สุด
ก. ทดลอง
ข. บรรยาย
ค. สาธิต
ง. บทบาทสมมุติ
13. การมีหลักและวิธีสอนที่ดีให้ประโยชน์ในเรื่องใด
ก. นักเรียนสนใจเรียน
ข. ประหยัดเวลาในการสอน
ค. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ง. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม
14. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสาคัญที่สุดในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. สื่อการเรียนการสอน
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กระบวนการของครู
15.ถ้าพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เบื่อการเรียนภาษาไทยจะแก้ปัญหา
อย่างไร
ก. ออกแบบการเรียนรู้ใหม่
ข. ครูกับนักเรียนช่วยกันออกแบบการเรียนรู้
ค. ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
ง. ครูแสดงละครให้ดู

4. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
16.ประสบการณ์ที่ได้จากสื่อใด มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ก. นิทรรศการ
ข. การดูสไลด์
ค. การสาธิต
ง. ภาพประกอบ
17. ข้อใดเป็นความหมายที่แท้จริงของสื่อการเรียน
ก. สื่อที่ครูนามาสอนนักเรียน
ข. สิ่งที่ช่วยให้ครูประสบผลสาเร็จ ในการสอน
ค. สิ่งที่ทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียน
ง. ตัวกลางที่คอยช่วย ในการถ่ายทอดความรู้
18. สื่อการสอนหมายถึงข้อใด
ก. วัสดุ
ข. อุปกรณ์
ค. เครื่องมือ
ง. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
19. เมื่อท่านใช้สื่อการเรียน ในบทเรียนหนึ่งเสร็จแล้วควรปฏิบัติ
อย่างไร
ก. ทิ้ง เพราะถ้านามาใช้อีกจะทาให้เด็กไม่สนใจ
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กระบวนการของครู
ข. ทิ้ง เพราะสื่อการเรียนที่ใช้แล้วย่อมชารุดเสียหาย
ค. ให้นักเรียนเก็บไว้ดูเพื่อการศึกษา
ง. เก็บรักษาไว้ แล้วดัดแปลงใช้ในบทเรียนอื่น
20. ข้อความใดคือลักษณะของสื่อการเรียนที่ดี
ก. ต้องเป็นสื่อการเรียนที่ทาให้นักเรียนสนใจ
ข. ต้องเป็นสื่อการเรียน ที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ค. ต้องเป็นสื่อการเรียนที่เก็บรักษาง่ายสะดวกที่จะหยิบมาใช้
ง. ต้องเป็นสื่อการเรียนที่นักเรียน เรียนรู้ด้วยประสาททั้งห้าของ
ตนเองมากที่สุด
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