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การวิจยั และพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียนและการสอนของครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา  2552  จาก 8 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูได้มาจากการเลือกตัวอย่าง
แบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
(Content and Learning Standards : S) เป็นความรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
สาระส�ำคัญ 3 ประการ คือ สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง 2) การวัดผลการเรียนรู้
และการสอน (Measurement in Learning and Instruction : M) เป็นความรู้และทักษะของครูที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบและการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และการวัดผล ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 3 ประการ คือ  (1)  
การวิเคราะห์และจุดหมายที่พึงประสงค์   (2)  การก�ำหนดระดับคุณภาพและหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้
บรรลุจุดหมายที่พึงประสงค์ และ (3)  วางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน และ 3)  การประเมิน
การเรียนรู้ (Assessment for learning : A) เป็นความสามารถของครูที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การก�ำหนดค่าระดับคุณภาพในการเรียนรู้ และเจตคติที่ดีต่อการประเมินการเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการวัดและการประเมินการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้
Abstract
The research and development for  the assessment model of learning and instruction
in basic education. The  population  is consisted of grade 2 - 7 in the 2009 academic year. The  
sample were 8 schools that partook in the study. Volunteer sampling technique was utilized as
a means of choosing the sampling group of instructors. The Assessment Model of Learning and
Instruction, according to the Basic Education Curriculum, is consisted of three sub-elements. 1)  
Content and Learning Standards: the knowledge of the teacher regarding various standards. There
are three important elements according to the basic education curriculum : the content, the
standard, and the indicator. 2)  Measurement in Learning and Instruction: the knowledge and
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skills of the instructor regarding the design and development of learning units and evaluation.
There are three important elements: (1)  analyzation and desired objectives, (2) specification of
the level of standards and proof of students’ achievement regarding the objectives, (3) learning
experience and instruction planning. And 3) Assessment for Learning: the ability of the instructor
regarding learning evaluation tools, the specification of the standard of learning, and the good
attitude towards learning assessment.
Keyword : The Assessment Model of Learning and Instruction,  Assessment for learning
โดยการด�ำเนินการประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่เหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการ
ศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนัน้ ควรมีการพัฒนาควบคู่ไป
กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาในรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งการประเมินในลักษณะ
นี้ มี ห ลายรู ป แบบทั้ ง ในรู ป ของการประเมิ น ย่ อ ย
(formative assessment) ทีม่ ที งั้ การประเมินแบบนาที
ต่อนาที (minute-by-minute assessment) หรือการ
ประเมินแบบวันต่อวัน (day-by-day assessment)
หรือจะเป็นการประเมินที่แบ่งเป็นช่วง ๆ (interim
assessment) หน่วยงานหรือองค์กรทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ใน
ส่วนของการประเมิน หลักสูตรและการสอนและส่วน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีบทบาทส�ำคัญใน
การพัฒนาและส่งเสริมให้มรี ะบบการเรียนการสอนที่
ควบคู่ไปกับการประเมิน มีการวิจัยและพัฒนาระบบ
ทีจ่ ะน�ำการประเมินเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน (support)
การจัดการเรียนการสอนและน�ำไปสู่การปฏิบัติจริง
ในระดับห้องเรียน โดยมีจดุ มุง่ หมายส�ำคัญเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนและครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
การที่หลักสูตรแกนกลางได้ก�ำหนดสาระ
และมาตรฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้ ง เป้ า หมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นและ
กระบวนการน�ำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวสรุปได้
ว่า ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ (2542.40-44)
ศึ ก ษาปั ญ หาด้ า นการวั ด และประเมิ น ผู ้ เ รี ย นตาม

บทน�ำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตร
แกนกลางที่ อิ ง มาตรฐาน ต่ อ มาส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทบทวนและพัฒนา
เป็ น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งได้จัดท�ำสาระการเรียนรู้
แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น เพื่ อ ให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
หน่วยงานระดับท้องถิน่ และสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ได้ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทางใน
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน (กษม
วรวรรณ ณ อยุธยา  2551 : ค�ำน�ำ) ที่ตอบสนองแนว
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2452
และแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 ว่าด้วย
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมิ น ผู ้ เ รี ย นโดยพิ จ ารณาจากพั ฒ นาการของ
ผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การร่ ว มกิ จ กรรมและการทดสอบควบคู ่ ไ ปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การประเมินที่
ด� ำ เนิ น การควบคู ่ ไ ปกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
(assessment for learning) เป็นนวัตกรรมด้านวิธี
วิ ท ยาทางการประเมิ น หนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายส�ำคัญ คือ
การประเมิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและครู ต าม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์และผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษาและสรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านความรู้ของ
ผูป้ ระเมิน ผูป้ ระเมินไม่มคี วามรูแ้ ละไม่มคี วามชัดเจน
เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงอย่างเพียงพอ
ผู้ประเมินไม่มีความเข้าใจและขาดทักษะการประเมิน
ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 2) ด้านวิธีการประเมิน ปัญหา
ที่พบ คือ ไม่มีรูปแบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม
และหลากหลายเพียงพอที่จะบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด 3) ด้านเครื่องมือในการประเมิน
ผู้ประเมินไม่สามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัด
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัดและไม่มีความ
สามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ
ของผู ้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ 4) ด้ า นการจั ด การใน
สถานศึกษา ปัญหาคือสถานศึกษาไม่มีความพร้อม
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องยังไม่มปี ระสบการณ์ในการประเมิน
ตามแนวทางที่ก�ำหนดในพระราช บัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลังจากประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 จากการศึกษา
วิจัยของอังคณา ตุงคะสมิต (2550 : บทคัดย่อ)   
เรือ่ ง การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
สรุ ป ผลว่ า การน� ำ ระบบการวั ด และประเมิ น ผล
ชั้นเรียน ไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทีด่ ขี นึ้ การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ครูได้ ใช้การวัดการประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ใช้การประเมินเป็นส่วนหนึง่ ของการสอน  
และน�ำผลการประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียนและการ
สอนของครู ในท�ำนองเดียวกันการศึกษาของพิกุล  
เอกวรางกูร (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย  เรื่อง
การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา สรุปได้ว่า
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ระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ มี ค วาม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ โดยตรงกับผู้สอนและผู้เรียน  ภาย
ใต้การให้ข้อมูลป้อนกลับและการก�ำกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง   โดยปัจจัยเงื่อนไขส�ำคัญที่ส่งผลให้ระบบ
ประสบผลส�ำเร็จคือ ความรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึง คุณค่าที่ได้จากการประเมินของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลและผลการศึกษาข้างต้นน�ำมา
ก�ำหนดเป็นค�ำถามในการวิจยั และพัฒนาการประเมิน
เพือ่ การเรียนรู้ เพือ่ ให้ ได้ขอ้ มูลผลสรุปเกีย่ วกับการน�ำ
สาระ มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตรแกนกลางที่
จะน�ำไปสอนและการประเมินผล ครูจะต้องได้รับ
ความรู้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้และการสอน
ของครูระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในประเด็นเกีย่ วกับ
การที่ครูจะน�ำมาตรฐานไปสู่การเรียนการสอน และ
การวั ด และประเมิ น การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งไร และจะมี
แนวทางการพัฒนาครูอย่างไร เพื่อให้มีความรู้ ความ
สามารถและเจตคติที่ดีต่อการวัดและประเมินการ
เรียนรู้ ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย และพั ฒ นา
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
การสอนของครูซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียน
รู้และการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) พัฒนาหลักสูตรอบรมครูผู้ ใช้รูปแบบ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
การสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการศึกษา
การพั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การ
เรียนรู้และการสอน   มีขั้นตอนการด�ำเนินงานตาม
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ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
ประชากร เป็นโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2552
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 284 โรงเรียน
จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 363 โรงเรียน และจังหวัด
เพชรบุรี จ�ำนวน 257 โรงเรียน  (ส�ำนักนโยบายและ
แผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://doc.
obec.go.th/onwebcheck2552/report1.php)
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเลือกตัวอย่าง
แบบอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ จาก 3 จังหวัด คือ
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยา
จั ง หวั ด ราชบุ รี ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลโพธาราม
โรงเรียนธรรมาธิปไตย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นคลองมอญ
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โรงเรียนหาดเจ้าส�ำราญ  
อ.ชะอ�ำ  จ.เพชรบุรี   และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จ.เพชรบุ รี รวมทั้ ง สิ้ น 8 โรงเรี ย น จ� ำ นวน 40
ห้ อ งเรี ย น ครู ที่ ส อนใน 5 กลุ ่ ม สาระ(ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภษาอังกฤษ) จ�ำนวน 128 คน และ
นักเรียน จ�ำนวน 1,245 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา
1. การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้และการสอน เป็นการวิจัยเพื่อก�ำหนดรูปแบบ
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอน
ของครู ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการ
เรียนรูแ้ ละการสอน ซึง่ ประกอบไปด้วย สาระเกีย่ วกับ
ความรู้ รูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน
และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อใช้
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน ผล
จากการใช้ ห ลั ก สู ต รจะช่ ว ยท� ำ ให้ ค รู เ กิ ด ความรู ้
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และทักษะด้านการประเมินการเรียนรู้ รวมทั้งความ
สามารถในการน�ำผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุง
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรม
ประกอบด้วยสื่อประสมและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่
หลากหลาย มุ่งให้ความรู้การประเมินตามสภาพจริง
(authentic assessment) การประเมินการปฏิบัติ
(performance base assessment) การเลือกข้อสอบ
จากฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือประเมินการ
เรียนรูต้ ามมาตรฐานการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือในด้านความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อ�ำนาจ
จ�ำแนก ความยากง่าย และค่าสถิติที่เกี่ยวข้องใน
การน� ำ เครื่ อ งมื อ ไปใช้ การแปลความหมายของ
คะแนนวัดผลประเมินผล และการใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
การสอน
ตัวแปรต้น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมครู ใ ช้
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน
ตัวแปรตาม ความรูด้ า้ นการประเมินการ
เรียนรู้ เป็นคะแนนภาคความรู้ ที่ได้จากการท�ำแบบ
ทดสอบท้ายหน่วยในระหว่างการฝึกอบรม   และ
คะแนนแบบทดสอบเมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรม  คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ทักษะในการพัฒนาเครื่องมือประเมินการ
เรียนรู้ เป็นคะแนนที่ได้จากการสังเกตการฝึกปฏิบัติ
และภาระงานของครูในการฝึกอบรม ก�ำหนดค่าระดับ
เป็น 1=ปรับปรุง  2=พอใช้ และ 3=ดี
กรอบแนวคิดทฤษฎี
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ tyler (1949)
หลั ก สู ต รที่ มุ ่ ง เน้ น กระบวนการและการพั ฒ นา
(A.V.Kelly 2004 )
การออกแบบแบบย้อนกลับ ของ (Wiggins 2005)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(Ellis 2004)
การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินเพื่อการเรียนรู้
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1) การวิ เ คราะห์ เ อกสารตามประเด็ น
ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรูแ้ กนกลาง ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้และการสอน
แล้วร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
และการสอนของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2) ใช้ แบบสอบถามรวบรวมข้ อมู ล จาก
ผูท้ รงคุณวุฒ  ิ ในประเด็นเกีย่ วกับรูปแบบการประเมิน
การเรียนรูข้ องนักเรียนและการสอนของครู ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  และน�ำร่างรูปแบบการประเมินการ
เรียนรูฯ้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาให้ขอ้ เสนอแนะ และ
ปรับปรุงแก้ ไข
4. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครู มีสาระเกี่ยวกับความรู้ การ
ประเมินเพือ่ การเรียนรูข้ องนักเรียนและการสอนของ
ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร สาขาการวัดผลการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) จ�ำนวน 3 คน ได้
ค่า IOC อยู่ระหว่าง .66 – 1.00
2) ใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากครูเกี่ยวกับช่วงเวลา ระยะเวลา และสถาน
ที่ในการฝึกอบรม
3) ใช้แบบบันทึกผลคะแนนความรู้ และ
การฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างเครือ่ งมือวัดผลการเรียนรูข้ อง
ครูทเี่ ข้ารับการอบรม ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในระหว่าง
การฝึกอบรม

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบทดสอบความรู้ด้านการประเมิน
การเรียนรู้ของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำแนก
เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วย จ�ำนวน 5 หน่วย ๆ ละ
20 ข้อ และข้อสอบสรุปรวม จ�ำนวน 50 ข้อ ได้ดำ� เนิน
การสร้างเป็นตารางวิเคราะห์คุณลักษณะข้อสอบ
สร้างข้อค�ำถาม ตัวเลือกและตัวลวง น�ำไปหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน
ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 -1.00 แล้วน�ำไปทดลอง
ใช้ กั บ ครู ที่ แ จ้ ง ความประสงค์ เ ข้ า รั บ การอบรมใน
บางครั้งเนื่องจากมีภาระกิจอื่นไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผนการอบรมที่ก�ำหนดได้ ค�ำนวณ
หาค่าความเชื่อมั่นด้วย KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น
สูงกว่าเกณฑ์ .70
2. แบบสั ม ภาษณ์ หั ว หน้ า งานวิ ช าการ
โรงเรียน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม วิเคราะห์และ
สร้างประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบการ
ประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียนและการสอนครู ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดท�ำเป็นข้อค�ำถามให้ฝ่าย
วิชาการแต่ละโรงเรียนได้ประชุมครูที่เข้าอบรมให้
ข้อมูล แล้วฝ่ายวิชาการประมวลสรุปเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน น�ำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
ฝ่ า ยวิ ช าการโรงเรี ย นโพรงมะเดื่ อ วิ ท ยาคมและ
โรงเรี ย นอนุ บ าลโพธาราม โดยผู ้ วิ จั ย และผู ้ ช ่ ว ย
ผูว้ จิ ยั แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาความสอดคล้อง ได้ความ
สอดคล้ องอย่ างมี นัยส� ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปรับปรุงประเด็นค�ำถามให้ชัดเจน เพื่อจัดท�ำเป็น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการ
พัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียนและ การวิเคราะห์ข้อมูล
การสอนของครู    ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน  
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์
รายละเอียดดังนี้
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
28
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
ผลการศึ
กษาจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการเรียนรูและการสอน
และศึกษารู
ปแบบการประเมิ
นการเรียนนรู
ข้ องนั
งานวิ
และศึ
กษารูปแบบการประเมิ
การเรี
ยนรูกเรี
 ยน
การพั
นารู ป แบบการประเมิ
่ อ การ
ของนั
กเรียฒนและการสอนของครู
สรุนปเพื
ผลได
ดังนี้ และการสอนของครู  สรุปผลได้ ดังนี้

เรียนรู้และการสอน
1. การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการ
ผู ้ ว1.ิ จั การพั
ย ได้ ศฒึ กนารู
ษาเอกสารตามประเด็
เรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู ระดั
ระดับบการ
ปแบบการประเมินเพื่อนการเรี
ต่าง ๆการศึ
มีการวิ
เคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กษาขั
้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน พุทธศั
วชี้วัดและสาระ
ผู้วิจัยได้พตามหลั
ัฒนารูปกแบบการประเมิ
ผูวกิจัยราช
ไดพ2551
ัฒนารูปและตั
แบบการประเมิ
นเพื่อการเรียนรูและการสอน
สูตรการศึกษาขั้นนเพื่อ
การเรียพืนรู้นแ้ ฐาน
กนกลาง
ศึกษาแนวคิดอทฤษฎี
ดังภาพประกอบต
ไปนี้ และงานวิจยั การเรี ย นรู ้ แ ละการสอน ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้และการสอน ขั้นพื้นฐาน ดังภาพประกอบต่อไปนี้
Content and
Learning
Standards : S
Evaluation :
Achievement
Aptitude

S
A

M

Tools :

Understanding
By Design :
Backward Design

Learning Result
Output-Outcome

Observe; Interview;

Questionnaire;
Test

ภาพประกอบ1 1รูรูปปแบบการประเมิ
แบบการประเมินนเพื่เพือ่อการเรี
การเรียนรู้แ ละการสอน
ภาพประกอบ

จากภาพประกอบ 1 รูปแบบการประเมิน
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละการสอน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้
(Content and Learning Standards : S) เป็น
องค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่าง ๆ
ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 3 ประการ คือ ความรู้
ทักษะ และตัวชี้วัด

1.2 การวั ด ผลการเรี ย นรู ้ แ ละการสอน
(Measurement in Learning and Instruction : M)
เป็นองค์ประกอบย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบการ
เรียนรู้และการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 2 ประการ
คือ  1)  การออกแบบแบบย้อนกลับ(understanding
by design – Backward Design) และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Learning Result)
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1.3 การประเมินการเรียนรู้ (Assessment
for learning : A) เป็นองค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือและการให้ระดับคุณภาพในการเรียนรู้
มีสาระส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1) เครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้ 2) การประเมินการเรียนรู้ Achievement และ
Aptitude
การน�ำรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
และการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปปฏิบัติให้
ได้ผล  ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมครู
และทดลองใช้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้
1.    เพื่อให้ความรู้กับครู ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรอิงมาตรฐาน ความสัมพันธ์
ของมาตรฐานการเรียนรูก้ บั องค์ประกอบของหลักสูตร
สถานศึกษา
1.2 การประเมินการเรียนรู้   การวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และ
หลังเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามแนวคิดของบลูม  
มาซาร์ โน และบริกส์
1.3 การออกแบบ (หลักสูตร) การเรียนรู้
การออกแบบโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ (Unit Plan)
ตามกรอบทฤษฎี Understanding by Design หรือ
แนวคิด  Backward design by Wigginsและการวั
ดผลการเรียนรู้และการสอน (Measurement in
Learning and Instruction) by Glaser,  Robert
1.4 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ผลการเรี ย นรู ้ (ตามตั ว ชี้ วั ด )
ระหว่างเรียน และการวัดผลการเรียนรูป้ ลายภาคเรียน
1.5 การประเมินการเรียนรู  ้ ตามสาระและ
มาตรฐาน ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551   การจัดพิมพ์ข้อสอบ  
การจัดท�ำคู่มือด�ำเนินการสอบ ฯลฯ
2. เพื่อฝึกทักษะให้กับครูที่ใช้รูปแบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนดังนี้
2.1 วิเคราะห์เครื่องมือวัดผลปลายภาค
เรียนกับตัวชี้วัด
2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ จาก
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
2.3 วิ เ คราะห์ ง านและภาระงาน จาก
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
2.4 การเขียนเครื่องมือวัดผลในระหว่าง
เรียนพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
2.5 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ผลที่ มี ค วาม
หลากหลายตามลักษณะที่มุ่งวัดที่ก�ำหนดไว้
2. ขั้ น การเลื อ ก จั ด และเรี ย งล� ำ ดั บ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อใช้รูปแบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู มีสาระ
เกี่ ย วกั บ ความรู ้ การประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรียนและการสอนของครู การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มีสาระ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรียนและการสอนของครู  ดังนี้
ขั้นตอนการจัดท�ำหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมครูเพือ่ ใช้รปู แบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนนี้ด�ำเนินตาม
แนวทาง Technical- scientific Approach  โดยใช้
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1949)  ซึ่ง
มีขั้นตอนหลัก 3  ขั้นตอนคือ
1. ก�ำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร
2. การเลือกประสบการณ์การฝึกอบรม
3. การประเมินผลการฝึกอบรม
1. ขั้นก�ำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร
การฝึกอบรมครูเพือ่ ใช้รปู แบบการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้และการสอนก�ำหนดจุดประสงค์ของ
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ประสบการณ์การฝึกอบรม
ผู้วิจัยได้พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ
2.1 การคัดเลือกและจัดล�ำดับเนือ้ หา  การ
ฝึกอบรมครูเพือ่ ใช้รปู แบบการประเมินเพือ่ การเรียนรู้
และการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 หลักสูตรอิงมาตรฐาน ความ
สัมพันธ์ของมาตรฐานการเรียนรูก้ บั องค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา
2.1.2  การประเมินการเรียนรู้ การวัด
และประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
และหลังเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม  มาซาร์ โน และบริกส์
2.1.3   การออกแบบ (หลั ก สู ต ร)
การเรียนรู้ ตามแนวคิด Understanding by Design
การออกแบบโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ (Unit Plan)
ตัวอย่าง  Backward design
2.1.4   เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน   การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
(ตามตัวชี้วัด)ระหว่างเรียน และการวัดการเรียนรู้
ปลายภาคเรียน
วันที่
1

2

3

ความรู้
ระบบการศึกษา กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรอิงมาตรฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ข องมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ กั บ องค์ ป ระกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประเมินการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียน จุด
ประสงค์การเรียนรูต้ ามแนวคิดขอ
งบลูม มาซาร์ โน และบริกส์
การออกแบบ (หลักสูตร )การเรียน
รู้ตามแนวคิด Understanding by
Design การออกแบบโครงสร้าง
การจัดการเรียนรู้ (Unit Plan)
ตัวอย่าง  Backward design

2.1.5 การประเมินการเรียนรู้ ตามสาระ
และมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  การจัดพิมพ์ข้อสอบ  
การจัดท�ำคู่มือด�ำเนินการสอบ
2.2  การจัดประสบการณ์ การจัดล�ำดับและ
ขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ได้ ใช้ลกั ษณะ
การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้ตามภาระงาน (task
base learning) โดยที่คณะวิจัยพิจารณาว่าเป็นการ
ฝึกอบรมที่มุ่งผลส�ำเร็จของภาระงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู โดยจัดให้สอดคล้องกับแนวคิด
การเรียนรู้สรรค์สร้างนิยม (Constructivism) ที่ครู
จะเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ การสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง
และน�ำไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรมครูตามเนือ้ หาสาระดังกล่าวนี้  
คณะวิจยั ได้กำ� หนดแนวทางในการฝึกอบรม  โดยการ
บรรยายให้ความรู้  ฝึกปฏิบัติ  มีการมอบหมายภาระ
งาน และศึกษาเพิ่มเติม เพื่อน�ำไปพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ต่อไป  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ฝึกปฏิบัติ
ภาระงาน
ศึกษาเพิ่มเติม
วิ เ คราะห์ ข้ อ สอบ ปรับแก้ข้อสอบให้ 1. พื้นฐาน ความรู้การพัฒนา
ปลายภาคกับตัวชี้ ตรงตามตัวชี้วัด
หลักสูตร
วัด
2. หลั ก สู ต รเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สำ�คัญ
วิเคราะห์จุดประสงค์
การเรียนรู้ จากตัว
ชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้ฯ

จั ด กลุ่ ม จุ ด ประสงค์ 1. จิตวิทยาการเรียนรู้
การเรียนรู้ และแบ่ง 2. การพัฒนาและประเมิน
เป็ น การวั ด ระหว่ า ง
ทักษะการคิดระดับสูง
และหลังเรียน

วิเคราะห์งาน(job)
ภาระงาน(task)
จากตั ว ชี้ วั ด และ
สาระการเรี ย นรู้
ตามหลักสูตรฯ

กำ�หนดผลสัมฤทธิ์
ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
ผลลั พ ธ์ แล้ ว จั ด
โครงสร้างการเรียน
การสอน
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วันที่
4

5

ความรู้
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้(ตามตัวชี้วัด)ระหว่างเรียน
และการวัดการเรียนรู้ปลายภาค
เรียน
การประเมินการเรียนรู้  ตาม
สาระและมาตรฐาน ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  การ
จัดพิมพ์ข้อสอบ  การจัดทำ�คู่มือ
ดำ�เนินการสอบ

ฝึกปฏิบัติ
ภาระงาน
การเขียนเครื่องมือ การเขียนข้อสอบ
วัดผลในระหว่าง ปลายภาคตามรูป
เรียนพร้อมเกณฑ์ แบบทีก่ ำ�หนด
การให้คะแนน

ศึกษาเพิ่มเติม
1. มโนทัศน์การเรียนรู้ และ
การวัดผลการเรียนรู้
2. หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ
และการพัฒนา

การสร้างเครื่อง
มือวัดผลทีม่ คี วาม
หลากหลายตาม
ลักษณะทีม่ งุ่ วัดที่
กำ�หนดไว้

1.การวัดและประเมินอิง
มาตรฐาน
2.การวัดผลการเรียนรู้
และการสอน

3.  ขั้นการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler อ้าง
ถึงใน Ornstein &Hunkins: 1993)มาเป็นแนวทาง
การประเมินที่ ให้ความส�ำคัญ การประเมิน หลักสูตร
ในด้านประสิทธิภาพของการวางแผนและการปฏิบัติ
ส�ำหรับการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมครูเพื่อใช้
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนได้
ก�ำหนดหลักฐาน ความส�ำเร็จในการประเมินไว้ ดังนี้
3.1  ความรูด้ า้ นการประเมินการเรียนรูข้ อง
ครู ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  ก�ำหนดเกณฑ์คา่ เฉลีย่
ร้อยละ 80 /80
3.2  ทักษะในการพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน
การเรียนรู้  ก�ำหนดประเด็นดังนี้
1. เครื่องมือวัดผลในระหว่างเรียน  ที่ใช้
ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ ตามโครงสร้างการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
2. เครื่ อ งมื อ วั ด ผลปลายภาคเรี ย น ที่
ครอบคลุมตัวชี้วัดและตรงกับสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2551

การใช้เครื่องมือที่
สร้างขึ้นวัดผลใน
ระหว่างเรียน และ
ปลายภาค

ครูเพื่อใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการ
สอน สรุปผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. รู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้
และการสอน   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
1.1 สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้
(Content and Learning Standards : S)
1.2 การวั ด ผลการเรี ย นรู ้ แ ละการสอน
(Measurement in Learning and Instruction : M)
1.3 การประเมินการเรียนรู้ (Assessment
for learning : A)
2. การฝึกอบรมครูใช้รปู แบบการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้และการสอน
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามรู ้
สามารถเขียนโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิด
การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด การ
ออกแบบย้อนกลับ (Backward design) ประกอบ
ด้วย การก�ำหนดจุดหมายที่พึงประสงค์ การก�ำหนด
หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า นั ก เรี ย นได้ บ รรลุ จุ ด หมายที่
พึงประสงค์ และการวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้
สรุปผลการศึกษา
และการสอน ครูมีความพยายามในการพัฒนาตนให้
การพั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การ สามารถสร้างเครือ่ งมือประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียน
เรียนรูแ้ ละการสอน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และน�ำผลมาใช้พัฒนาการสอนของตนเองได้  
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วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
สุเทพ  อ่วมเจริญ

จากการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
จากการสังเกตและสัมภาษณ์พบว่า ครูผู้เข้ารับการ
ฝึ ก อบรมมี ค วามมั่ น ใจในการประเมิ น การเรี ย นรู ้
ของนักเรียนยิ่งขึ้น สามารถอธิบายและให้ค�ำแนะน�ำ
กับเพื่อนครูที่มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ครูมีความ
พึงพอใจที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม และพร้อม
ส�ำหรับการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองในเรื่อง
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ความรู้ ในการ
เลือกใช้และพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การฝึกอบรมครูใช้รปู แบบการประเมินเพือ่
การเรียนรู้และการสอน สรุปผลดังนี้
ความรูด้ า้ นการประเมินการเรียนรู  ้ คะแนน
ความรู้ของครูที่ได้รับการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
80 /80  
3.2 ทักษะในการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
การเรียนรู้  มีรายละเอียดดังนี้
1. จากการสั ง เกตและสั ม ภาษณ์ ใ น
ระหว่างการฝึกอบรมและการนิเทสติดตาม ครูที่เข้า
รับการอบรมส่วนใหญ่(ร้อยละ 80) .ให้ขอ้ มูลว่า ก่อน
เข้ารับการอบรมครูสร้างเครือ่ งมือวัดผลการเรียนรูจ้ าก
การใช้หนังสือเรียนหรือข้อสอบจากส�ำนักพิมพ์ตา่ ง ๆ
โดยไม่ ได้ตรวจสอบความสอดคล้องกับตัวชี้วัดแกน
กลาง โดยที่ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ครูให้ข้อมูลว่า  
ใช้หนังสือหรือเครื่องมือจากส�ำนักพิมพ์ต่าง ๆ โดย
คาดหวังว่าส�ำนักพิมพ์มผี ทู้ รงคุณวุฒหิ รือมีนกั วิชาการ
ก�ำกับดูแลแล้วพิมพ์จำ� หน่าย  เมือ่ เข้ารับการอบรมครู
แล้วครูได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
แกนกลาง มีการพิจารณาตรวจสอบข้อค�ำถาม ตัว
เลือกและตัวลวง และคัดเลือกข้อค�ำถาม เครื่องมือ
วัดผลให้ความส�ำคัญกับความคิดระดับสูง โดยได้รับ
การชี้แนะปรับจากข้อค�ำถามประเภทความรู้ความจ�ำ   
ครูให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมนี้
เป็นโอกาสที่ดีที่มีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย มีผู้รู้ที่
เป็นที่พึ่งทางวิชาการได้ดียิ่ง
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2. ครูได้ฝึกเขียน การก�ำหนดจุดหมาย
ที่พึงประสงค์ การก�ำหนดหลักฐานที่แสดงว่านักเรียน
ได้ บ รรลุ จุ ด หมายที่ พึ ง ประสงค์ และการวางแผน
ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนได้ ถึงแม้จะ
ไม่สอดคล้องกันมากนัก แต่ก็พอสังเกตเห็นแนวคิด
หรือทิศทางที่เป็นไปได้ กล่าวคือ การเขียนระดับ
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รอิ ง
มาตรฐาน  โดยใช้แนวคิด SOLO Taxonomy ดังนี้
การให้คะแนนด้านความรู้ (knowledge) และการ
ปฏิบัติ (Do) น�ำมาประยุกต์เขียนเป็นระดับคุณภาพ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก�ำหนดเป็นเกณฑ์
การให้คะแนนแบบมุง่ เน้นพัฒนาการของนักเรียน โดย
ก�ำหนดระดับ 1 แก้ ไขปรับปรุง – Uni structural
ระดับ 2 พอใช้ – Multi – structural ระดับ 3 ดี
– Relational structural
จากการพิ จ ารณาระดั บ คุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว
ครูได้ฝกึ เขียนระดับคุณภาพทีป่ ระยุกต์แนวคิด UMR
กับสาระตามกลุ่มสาระได้ สอดคล้องเทคนิควิธีการ
สอนทีเ่ หมาะสมกับธรรมชาติวชิ า การสอนเน้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้ (ดังท
ครู เ ขี ย นระบุ ค� ำ ว่ า มี ใ จรั ก มี นิ สั ย การท� ำ งานที่ ดี
เป็นต้น) จากการปฏิบัติดังกล่าวนี้ส่งผลต่อครูหลาย
คนที่ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเกินเวลาที่ก�ำหนด
จากการสอบถามความคิดเห็นของครูผ่าน
หัวหน้าวิชาการของโรงเรียน กล่าวสอดคล้องกันว่า
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเกณฑ์ระดับ
คุณภาพนี้ ช่วยสะท้อนว่า นักเรียนยังบกพร่องใน
ประเด็นใด การสอนซ่อมเสริมหรือการมอบหมาย
ภาระงานก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้ครูตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
และเป็นเรื่องที่ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
จากการไม่ตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนเป็นมีความ
รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ไปใช้ ใ นการท� ำ แบบ
ฝึกหัด ท�ำใบงานหรือบทปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ไม่ใช่เป็นการท�ำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรม

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
สุเทพ  อ่วมเจริญ

เดิมซ�้ำๆ ที่น่าเบื่อหน่าย ผลของการกระท�ำดังกล่าวนี้ ไปใช้ ในชัน้ เรียนได้อย่างไร ซึง่ เป็นแนวคิดทีเ่ หมาะสม
ท�ำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นไป กับครูในการจัดท�ำหน่วยการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งใช้มาตรฐาน
อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ออกแบบ เป็นเกณฑ์ (Standard-based unit of study)
จากการศึกษาวิจัยได้พัฒนาหลักสูตรการ
การเรียนรู้ที่วางไว้
ฝึกอบรมครูใช้รปู แบบการประเมินเพือ่ การเรียนรูข้ อง
นักเรียนและการสอนของครู และเครือ่ งมือวัดผลการ
อภิปรายผล
1. คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบ เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
การวัดและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน เรียกว่า ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมครูใช้รปู แบบ
SMA ที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอน
ั นาการด้านความรู้ โดยมีคะแนนเฉลีย่
ย่อย ดังนี้ 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ (Content ของครู ครูมพี ฒ
and Learning Standards : S) 2. การวัดผลการ ร้อยละ 83.35 และ 84.46  ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะหลักสูตร
เรียนรู้และการสอน (Measurement in Learning ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้มีการศึกษาความต้องการจ�ำเป็น
and Instruction : M) และ 1.3 การประเมินการ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียนรู้ (Assessment for learning : A) ซึ่งแนวคิด สภาพปัญหาและความต้องการจากกลุ่มครูผู้เข้าร่วม
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โครงการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ
ทีน่ กั การศึกษาน�ำเสนอเป็นระบบการพัฒนาหลักสูตร ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ (2543 : 40-43)
(Curriculum Development System) โดยอาศัย ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ความคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ เป็น 4 ผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
ระบบย่อย (Jesus C. Palma 1992 : 9) สรุปเป็น 2 แห่งชาติ พ.ศ.2542  สรุปเป็นประเด็นหลัก ได้ดังนี้  
องค์ประกอบย่อย คือ มิตดิ า้ นหลักสูตร และด้านการ 1) ความรูด้ า้ นการประเมิน ได้แก่ การขาดความเข้าใจ  
เรียนการสอน การศึกษา การน�ำเสนอแนวคิดเชิง ทักษะ  ในเรื่องการวัดและประเมินผล  2)  วิธีการ
ระบบนี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของอั ง คณา ประเมิน  ได้แก่การขาดวิธีการประเมินที่บ่งชี้คุณภาพ
ตุงคะสมิต (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัย  “ระบบ มาตรฐานการศึกษา (Benchmark) ไม่มีรูปแบบการ
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร ประเมินที่เป็นรูปธรรม  ขาดความชัดเจน  ไม่โปร่งใส  
ุ ภาพ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544” ระบบที่ และ 3)  เครือ่ งมือประเมิน  ขาดเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
2. การวิจยั ทดลองรูปแบบการประเมินเพือ่
พัฒนาขึน้ มีองค์ประกอบของระบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การ ประกอบด้วยระบบย่อยซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่อง การเรียนรู้และการสอน และ การฝึกอบรมครูใช้
เป็นวงจร มีขั้นตอนในการด�ำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนคณะ
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้น ผู้วิจัย ก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้ “การพัฒนาครูมีสาระ
สะท้อนผล ส่วนการก�ำหนดเนือ้ หาสาระของหลักสูตร ส�ำคัญอยู่ที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูในเรื่อง
การฝึกอบรม มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Judy ของการพัฒนาวิชาชีพของครูเอง”  ซึ่งสอดคล้องกับ
F. Carr and Douglas E. Harris (2001) ที่กล่าว แนวคิดที่เปิดโอกาสให้ครูสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ถึงมาตรฐานสู่ความส�ำเร็จ หลักสูตร การประเมินผล ให้ครูเป็นตัวแบบในการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน
และแผนปฏิบตั กิ าร และแนวคิดของ Harris, D. And ที่จะน�ำไปใช้กับนักเรียน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
Carr, J, (1996) ทีน่ ำ� เสนอแนวคิดในการน�ำมาตรฐาน สนับสนุนครูให้มีบทบาทของการเป็นผู้น�ำ  ให้ โอกาส
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ได้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ส่ ว นอื่ น ๆ ของระบบการศึ ก ษา  
สนับสนุนให้มีการประเมินและปรับปรุงโดยผู้พัฒนา
และผู้น�ำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในทางบวกต่อประสิทธิภาพของครู การเรียนรู้ของ
นักเรียน ความเป็นผู้น�ำชุมชนของโรงเรียน
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
วิเคราะห์สรุปว่า  แหล่งความรู้ แหล่งวิทยาการมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก ในการฝึกอบรมครูเพือ่ ใช้รปู แบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน ต้องได้ก�ำหนด
ให้มีกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ของครูด้านการวัด
และประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ครู จ ะต้ อ งสื บ ค้ น หาความรู ้ ด ้ ว ยตนเองจากแหล่ ง
ความรู้ ก่อนเข้ารับการอบรม และในระหว่างการอบรม
ครูจะต้องฝึกทักษะในการเขียนเครื่องมือวัดผล โดย
มีวิทยากรประจ�ำกลุ่มสาระให้ค�ำแนะน�ำ  ตรวจแก้ ไข
นอกจากนี้ครูจะต้องสืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่ อ แสวงหาข้ อ มู ล ในการน� ำ มาเป็ น ข้ อ มู ล พั ฒ นา
เครื่องมือวัดผล ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนา
ข้อสอบของครูเอง ดังนัน้ การฝึกอบรมจึง ต้องใช้เวลา
มากกว่าการฝึกอบรมโดยทั่วไป(ที่มักใช้ระยะเวลา
สั้น ๆ ประมาณ 3 – 5 วัน โดยอบรมต่อเนื่องกันไป)
นอกจากนี้ช่วงเวลาของการฝึกอบรมไม่ต่อเนื่องและ
เสร็จสิน้ ในสัปดาห์เดียว การก�ำหนดระยะเวลาเป็นไป
ตามสภาพความจ� ำ เป็ น และต้ อ งการของครู จาก
หลักสูตรการอบรม ก�ำหนดเวลาไว้จ�ำนวน 30 ชั่วโมง
ในการปฏิบัติจริงได้ข้อสรุปเป็น การอบรมตามจุด
นัดหมาย (โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ครูจากจังหวัดราชบุรรี ว่ มเข้ารับอบรม
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ�ำเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี)  ในแต่ละครั้ง ในช่วงเช้า (ประมาณ 9.00
– 10.30 น.) เป็นการให้ความรู้ รวมกลุ่มใหญ่ โดย
ผูว้ จิ ยั เป็นวิทยากร หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง
(ประมาณ 11.00 – 12.00 น.) เป็นการฝึกปฏิบัติ
โดยมีวิทยากรประจ�ำกลุ่ม (ที่มีความรู้ ในเนื้อหาสาระ
การเรียนรู)้ หลังจากนัน้ ครูจะต้องมีภาระงานในการวัด
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และประเมินการเรียนรู้ โดยปฏิบัติที่โรงเรียนของครู
แต่ละคน  และมีการศึกษาเอกสารประกอบ
การพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ข้อมูลจากการแบบทดสอบท้าย
หน่วยและแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม และแบบ
บันทึกกิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรม พบว่า ครูมี
พั ฒ นาการด้ า นความรู ้ และทั ก ษะในการวั ด และ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ได้รับค�ำชี้แนะในการ
เขียนข้อค�ำถาม ตัวเลือกตัวลวง ที่มีคุณภาพ ผลจาก
การเข้ารับการอบรม ได้เครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ครูได้นำ�
ไปใช้ประโยชน์ และอานิสงส์ที่เกิดกับครูก็คือ ครูมี
ข้อสอบในกลุม่ สาระทีส่ อนและสร้างขึน้ ใหม่ และปรับ
แก้ ไขแล้ว ครูมีเจตคติทางบวกต่อการประเมินการ
เรียนรู้ เห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ ครูและนักเรียน โดยตรง
ข้อสอบที่พัฒนาขึ้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่าย
วิชาการ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความต้องการใน
เรือ่ งข้อสอบ ต้องการข้อสอบทีต่ รงตามตัวชีว้ ดั ทุกวิชา
และทุกชัน้ เรียน ต้องการให้ครูสร้างข้อสอบถามความ
จ�ำให้น้อยลง โดยครูทั้งโรงเรียนขอเข้ารับการอบรม
การออกข้อสอบการคิดวิเคราะห์(ถ้ามี)
การนิเทศติดตามผล ผู้วิจัยตระหนักดีว่า
ในการสนั บ สนุ น งานให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ นั้ น
ผู้บริหารเป็นบุคคลส�ำคัญ จึงได้น�ำเสนอโครงการฯ
ผ่านผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่ และผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการหารือก่อนด�ำเนิน
งาน การสังเกต การประเมินผลรวบยอด และการ
หารือหลังจากด�ำเนินงานแล้ว กระบวนการ 3 ขัน้ ตอน
นี้ คล้ า ยกั น กั บ การนิ เ ทศแบบคลิ นิ ก (Clinical
Supervision) ซึ่ง Judy F. Carr and Douglas E.
Harris (2001) กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการนิเทศและการประเมินในระบบการเชื่อม
โยงมาตรฐานสู่การเรียนรู้  โดยการนิเทศจะใช้ค�ำถาม
ส�ำคัญบางประการ คือ จะใช้มาตรฐานในการก�ำหนด
จุดมุง่ หมายอย่างไร จะใช้มาตรฐานในการปรึกษาหารือ
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและ
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ต่างโรงเรียนกัน)ในระบบการเชือ่ มโยงมาตรฐานเข้าสู่
การเรียนรู้ การนิเทศมีจุดเน้นส�ำคัญคือ การเรียนรู้
ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยที่จุดเน้นมาจากองค์ประกอบ  
3 ประการคือ การก�ำหนดเป้าหมายและการประเมิน
ผลระหว่างเรียน การสนับสนุนและการปรึกษาหารือ
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ การประเมินและการ
สนับสนุนการบริหาร การประเมินหลังเรียน จาก
แนวคิดดังกล่าวนีม้ ขี อ้ เสนอจากครูทใี่ ห้สมั ภาษณ์ผา่ น
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนว่า “ต้องการให้คณะวิจัย
มาสร้างความตระหนักให้กบั ผูบ้ ริหารให้ดแู ลก�ำกับครู
อย่างจริงจัง สร้างขวัญก�ำลังใจ อ�ำนวยความสะดวก
ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้กับครู”
ข้อเสนอแนะด้านปฏิบัติ
1. ควรมีการประชุมครูทั้งโรงเรียน หรือ
ไม่กเ็ สนอแนะให้ศกึ ษาจากเอกสารประกอบการอบรม
เพิ่มเติม เพราะครูจะต้องท�ำหน้าที่ในการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน  การที่ครูส่วนหนึ่งไม่
ได้เข้ารับการอบรม มีความจ�ำเป็นหลายประการ แต่
ไม่ ได้เป็นเหตุหรือยกเว้นที่จะไม่ท� ำหน้าที่วัดและ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน การให้ความรู้ความ
เข้าใจกับครูทุกคนเป็นผลดีมากกว่า
2. การจัดการเครือข่ายการวัดและการ
ประเมิน เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ควรจัดตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบในหน้าที่
ให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน และรับผิดชอบ ร่วมกันอย่าง

จริงจัง ควรมีหน่วยงานกลางของชาติ ท�ำหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลระบบเครือข่ายฯ
3 งานการพัฒนาด้านการวัดและประเมิน
การเรียนรู้ เป็นงานวิชาการที่จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มี
ความรู้ ประสานและท�ำงานร่วมกับครูและผูบ้ ริหารใน
โรงเรียน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน จึงควรมีหน่วยงาน
ประสานนโยบายในระดับชาติทำ� หน้าทีว่ างแผน จัดท�ำ
งบประมาณ ด�ำเนินการติดตามผล และท�ำหน้าที่เป็น
เป็นแหล่งรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ ตลอดจน
พัฒนาบุคลากร เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้ โรงเรียน
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. โรงเรียนควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการด้านการวัดและประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียน
อย่างเป็นระบบ ในทุกระดับการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. ควรมีการเผยแพร่เครื่องมือที่พัฒนา
ขึ้น เพื่อช่วยครูในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น และควรมีหน่วยงานที่พัฒนาคลังเครื่องมือวัด
และประเมินการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน
3. ควรอบรมครูเรือ่ งการพัฒนาเครือ่ งมือ
วัดและประเมินการเรียนรู้ และโรงเรียนควรสรรหา
บุคลากรภายนอกที่เป็นนักวัดและประเมินมืออาชีพ
ให้ค�ำปรึกษาเพิ่มเติมแก่ครูในโรงเรียน
4. ควรก�ำหนดเป็นนโยบายของชาติ และ
มีหน่วยงานสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ

บรรณานุกรม
Allan C. Ornstein & Francis P. Hunkins. Curriculum Poundations, Principles, and Theory.
            U.S.A, Library of Congress Cataloging –in-Publication Dato.
Bloom, B., Englehart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956) Taxonomy of
educational objectives : Handbook I , cognitive domain. New York : David Mckay.
Cruz, E. (2007) Bloom’s revised  taxonomy. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of Educational  
            Technology. http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/bloomrev/start.htm January 29, 2007
36

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
สุเทพ  อ่วมเจริญ

Ellis, Arthur K. (2004)  Exemplars of Curriculum Theory. NY : Eye On Education, Inc.
Tuckman , Bruce W. (1999) Conducting Educational Research. 5th ed. U.S.A. : Herecout
Brace College Publisher.
Tyler, Ralph W. (1949) Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago : the
University of Chicago press.
Wiggins, Grant P., and Jay McTighe. (2005)  Understanding by design  Alexandria : Association
for Supervision and Curriculum Development
คาร์ จูดี้ เอฟ (2546) มาตรฐานสู่ความส�ำเร็จ : หลักสูตร การประเมินผล และแผนฏิบัติการ
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ

37

