นานาสาระ

การจัดการเรียนการสอน

>> ดร.วาสนา กีรติจำเริญ/นักวิชาการ สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท./ E-mail: wkeer@ipst.ac.th

มาตรฐาน
ครูวิทยาศาสตร์
และมาตรฐาน
ครูคณิตศาสตร์
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพข องค รู 
ด้ า นค วามรู้ แ ละค วามส ามารถใ น
การจั ด การเรี ย นก ารส อน ถื อ เ ป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ซึ่งในการพัฒนา
ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยมาตรฐาน
ครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละม าตรฐานค รู 
คณิตศ าสตร์ เพือ่ เป็นแ นวทางในการ
ประเมิ น ผ ลง านแ ละเ ตรี ย มค วาม
พร้อมของบคุ ลากรครูใ ห้ม กี ารพฒ
ั นา
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
รวมทั้ ง ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาไ ด้ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการประเมินและพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
ที่กำหนด สาระสำคัญของมาตรฐาน
ครูวิทยาศาสตร์มี 10 มาตรฐาน ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าใจเนือ้ หาสาระ แนวคิดท างวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีได้อ ย่างครอบคลุม
หลักสูตร และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการ
แก้ปัญหา รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้สาระการเรียนรู้มีความหมายต่อ
ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 การใฝ่เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
และนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
นำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตาม
ระดับการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน

เข้าใจระดับก ารเรียนรแู้ ละพัฒนาการของผเู้รียน จัดโอกาสในการเรียนรใู้ห้
แก่ผู้เรียนได้พัฒนาทางสติปัญญา สังคม ร่างกายและบุคลิกภาพ

มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามความแตกต่างของผู้เรียน

เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนและใช้เป็นข้อสนเทศ
พื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศ ักยภาพ

มาตรฐานที่ 5 การนำวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมมาใช้พัฒนากระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

เข้าใจหลักการเรียนรู้และใช้วิธีการเรียนรู้อย่างหลาก
หลาย เพื่ อ ส่ ง เ สริ ม ใ ห้ ผู้ เรี ย นไ ด้ พั ฒ นาก ระบวนการคิ ด
วิเคราะห์วิจารณ์ การแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 6 การสร้างแรงกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เข้าใจถึงแรงกระตุ้นและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน
หรือก ลุม่ ข องผเู้ รียน และสามารถสร้างสถานการณ์ห รือส ภาพ
แวดล้อมที่จูงใจให้ผู้เรียนสนใจและเกิดแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้

และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสบื เสาะหาความรู้ การแก้ป ญ
ั หา และการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรและการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึ ษาและจดั ท ำแผนการจดั การ
เรียนรู้ เพื่อพ ัฒนาการเรียนรขู้ องผเู้รียนได้ต ามเป้าห มาย โดย
คำนึงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน

มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้

ใช้ว ธิ กี ารประเมินผ ลตามสภาพจริงได้อ ย่างครอบคลุม
สมรรถภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการ เจตคติ และนำผลการประเมินไปใช้พ ฒ
ั นาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 10 การนำชุมชนมาร่วมจัดการ
ศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 7 การใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร มี
มีทักษะการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
ทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์

ส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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สำหรับม าตรฐานครูค ณิตศ าตร์ มี 10 มาตรฐาน โดย
มาตรฐานที่ 3 ถึงมาตรฐานที่ 10 เหมือนกับมาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์  ส่วนทแี่ ตกตา่ งจาก  2 มาตรฐานแรกเป็นด งั นี้

มาตรฐานที่ 1
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์

เข้าใจเนื้อหาสาระ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ครอบคลุมหลักสูตร และใช้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ทำให้สาระการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2
การใฝ่เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
และการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้จัดการเรียนรู้
แ ละปฏิบตั งิ านทเี่ ป็นป ระโยชน์ต อ่ ผ เู้ รียนและสงั คม โดยคำนึง
ถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในแต่ละมาตรฐานของมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และ
มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ จะอยู่ในกรอบของคุณลักษณะ
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการแสดงออก และด้านความ
สามารถ ซึ่งมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 40
คุณลักษณะ และ 76 ตัวช ี้บ่ง ส่วนมาตรฐานครูคณิตศาสตร์
ประกอบดว้ ย 37 คุณลักษณะ และ 70 ตัวช บี้ ง่ โดยคณ
ุ ลักษณะ
ทั้ง 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะด้านความรู้  

เป็นคุณลักษณะที่ครอบคลุมด้านความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติท ดี่ ตี อ่ ก ารปฏิบตั งิ าน รวมทงั้ ก ารได้เข้าร ว่ มประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และค้นคว้าด ้วยตนเองเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ ซึ่งจะมีผลงาน หลักฐานหรือร่องรอยที่สะท้อน
ถึงความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น

คุณลักษณะด้านการแสดงออก

เป็นคุณลักษณะที่ครอบคลุมในด้านการปฏิบัติจริง
หรือการแสดงออกในขณะที่ปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม ผล
จากการลงมือปฏิบัติจริงจะแสดงได้ด้วยผลงาน หลักฐาน
หรือร่องรอยที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน

คุณลักษณะด้านความสามารถ

เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ค รอบคลุ ม ส มรรถภาพข องการ
ปฏิบัติงานและผลงาน หรือความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยทั่วไปผลของความ
สามารถของครูจะปรากฏที่ตัวผู้เรียนในลักษณะของผลงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนการสอน
สำหรับห ลักฐ านรอ่ งรอยทใี่ ช้ป ระเมินต ามมาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์แ ละมาตรฐานครูค ณิตศาสตร์ อาจประกอบดว้ ย
แผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดการสอนหรือโครงการสอน
ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน
หรือบ นั ทึกก ารปฏิบตั งิ าน แฟ้มส ะสมงาน คูม่ อื ก ารปฏิบตั งิ าน
ของครู หรือแ ผนปฏิบัติงานของครู ผลงานของผู้เรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน หรืองานที่ทำ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ตั ว อย่ า งข องม าตรฐานที่ 1 ของม าตรฐานค รู 
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละม าตรฐานค รู ค ณิ ต ศาสตร์ แสดงดั ง
ตารางในหน้าถัดไป
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มาตรฐานที่ 1  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์)
คุณลักษณะ	     ตัวชี้บ่ง	 ผลงาน หลักฐาน หรือร่องรอย

1. ด้านความรู้
1.1 มี ค วาม
รูค้ วามเข้าใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งในด้าน สาระความรู้
และกระบวนการเรียนรู้

1. การจัดทำสาระการเรียน
ร ู้ (พิจารณาจากการวเิ คราะห์
หลักสูตร การนำตวั ช วี้ ดั ช นั้ ป ี
ตัวช วี้ ดั ช ว่ งชนั้ ม าจดั ท ำสาระ
การเรียนรู้)
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้
(พิจารณาจากเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการเรียนรู้)
3. อื่น ๆ (ระบุ...)

2. มีความรู้ความเข้าใจ
ภาระงานต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนรวู้ ชิ าวทิ ยาศาสตร์ ตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรขู้ อง
หลักสูตร

1. แผนปฏิบัติงาน หรือคู่มือ
การปฏิ บั ติ ง าน (พิ จ ารณา
จากกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ แ ละ
ภาระงานตา่ ง ๆ ทีส่ ง่ เสริมก าร
เรียนรู้ของผู้เรียน)
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้
(พิจารณาจากสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ บันทึกผ ล
หลังการใช้แผน)
3. ผลงานวิชาการ งานวิจัย
ในชั้นเรียน
4. อื่น ๆ (ระบุ...)

3. มีความรู้ความเข้าใจ
เป้ า ห มายข องก ารจั ด
การเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์
และน ำม าใช้ เ ป็ น แ นว
ทางกำหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

1. การวเิ คราะห์ห ลักสูตรเพือ่ 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้
(พิ จ ารณาจ ากจุ ด ป ระสงค์ 
การเรียนรู้)
3. อื่น ๆ (ระบุ...)

มาตรฐานที่ 1  ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
		   (มาตรฐานครูคณิตศาสตร์)
คุณลักษณะ	     ตัวชี้บ่ง	 ผลงาน หลักฐาน หรือร่องรอย

1. ด้านความรู้
1.1 มี ค วามรู้
ความเข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์

ส่วนรายละเอียดเกีย่ วกบั ค ณ
ุ ลักษณะ ตัวช บี้ ง่ ผลงาน หลักฐ าน และรอ่ งรอยของ
แต่ละมาตรฐาน แนวทางการประเมินผ ลงานและการบนั ทึกผ ลการประเมิน และนยิ าม
ศัพท์ สามารถศกึ ษาเพิม่ เติมได้จ ากหนังสือ มาตรฐานครูว ทิ ยาศาสตร์ และมาตรฐาน
ครูคณิตศาสตร์โดยสงั่ ซ อื้ โดยตรงได้ทสี่ ำนักบ ริการวชิ าการ สสวท. (โทร. 0-2392-4021
ต่อ 3102, 3106) หรือค้นหารายละเอียดได้ที่ http://www3.ipst.ac.th/sa/

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ สาระค วามรู้
และกระบวนการเรียน
รู้ตามธรรมชาติของวิชา
คณิตศาสตร์

1. การจัดทำสาระการเรียน
รู้ของรายวิชาและการออก
แบบหน่ ว ยก ารเรี ย นรู้ ห รื อ
บทเรียน (พิจารณาจากการ
วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รการนำ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางมาจัดการเรียนรู้)
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้
(พิจารณาจากสาระการเรียน
รู้ แ ละก ารจั ด กิ จ กรรมก าร
เรียนรู้)
3. อื่น ๆ (ระบุ...)

2. มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกบั ภาระงานตา่ ง ๆ
ในการจั ด การเรี ย นรู้
วิ ช าค ณิ ต ศาสตร์ ต าม
สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร

1. แผนปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การปฏิบตั งิ าน (พิจารณาจาก
กิจกรรมที่ปฏิบัติและภาระ
งานตา่ ง ๆ ที่สง่ เสริมการเรียน
รู้ของผู้เรียน)
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้
(พิจารณาจากสื่อการเรียน
รู้ และกิจกรรมการเรียนรู้)
และบันทึกการใช้แผน
3. ผลงานทางวิชาการ ผล
งานการวิจัยในชั้นเรียน
4. อื่น ๆ (ระบุ…)

3. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเป้าหมายของ
การจดั การเรียนรคู้ ณิตศาสตร์ และนำมาใช้เป็น
แนวทางในการกำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ของแผนการจั ด การ
เรียนรู้

1. การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเพื่อจัดทำแผน
การจัดการเรียนรู้
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู้
(พิ จ ารณาจ ากจุ ด ป ระสงค์
การเรียนรู้)
3. อื่น ๆ (ระบุ…)
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