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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2452 และแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 หมวด 4 

ว่าด้วยแนวการจดัการศึกษา มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจาก
พฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศึกษา  การประเมินท่ีดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน (assessment for learning) 
เป็นนวตักรรมดา้นวิธีวิทยาทางการประเมินหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้การประเมินคุณภาพการศึกษา
บรรลุเป้าหมายสําคัญ  คือ  การประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยการดาํเนินการประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูท่ี
เหมาะสมกบัระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลนั้นควรมีการพฒันาควบคู่ไปกบั
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาในรูปแบบนั้น ๆ ซ่ึงการประเมินใน
ลกัษณะน้ี มีหลายรูปแบบทั้งในรูปของการประเมินยอ่ย (formative assessment) ท่ีมีทั้งการประเมิน
แบบนาทีต่อนาที (minute-by-minute assessment) หรือการประเมินแบบวนัต่อวนั (day-by-day 
assessment) หรือจะเป็นการประเมินท่ีแบ่งเป็นช่วง ๆ (interim assessment) หน่วยงานหรือองคก์รท่ี
รับผิดชอบทั้ งในส่วนของการประเมิน หลักสูตรและการสอนและส่วนอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องใน
ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งสถาบนัการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ตอ้งมีบทบาทสําคญัในการพฒันาและส่งเสริมให้มีระบบการเรียนการสอนท่ีควบคู่ไปกับการ
ประเมิน มีการวิจยัและพฒันาระบบท่ีจะนาํการประเมินเขา้ไปส่งเสริมสนับสนุน (support) การ
จดัการเรียนการสอนและนําไปสู่การปฏิบติัจริงในระดับห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและครูใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

จากท่ีหลกัสูตรแกนกลางไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมชัดเจน
ยิ่งข้ึนทั้งเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและกระบวนการนําหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งวิจยัและพฒันาการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้เพื่อให้ไดข้อ้มูลผลสรุปเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการประเมินท่ีตอ้งมีความชดัเจน
ต่อเน่ืองในเร่ืองความรับผดิชอบต่อมาตรฐานการสอน และการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน ตอ้ง
มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งว่ามาตรฐานใดบ้างท่ีจะนํามาสอนและการประเมินผล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สามารถตดัสินใจไดว้า่ควรจะสอนและประเมินผลอะไรในระดบัชั้นใด และสาระการเรียนรู้ใด โดย
วิธีใด ระบุให้ชัดเจนว่ามาตรฐานและหลักการปฏิบัติทั้ งหมดได้นํามาใช้ในการสอนและการ
ประเมินผลอยา่งไร 
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 สาํนกัทดสอบทางการศึกษา จึงไดด้าํเนินการโครงการนาํร่องโดยจดัทาํโครงการ “การวิจยั
และพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
เอกสารเล่มน้ีเป็นรายงานการวิจยัโครงการดงักล่าวน้ี เป็นผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการจากโรงเรียนท่ี
เขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน  8 โรงเรียน ไดแ้ก่  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จงัหวดัเพชรบุรี โรงเรียน
โพรงมะเด่ือวิทยา จงัหวดันครปฐม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ จงัหวดั
นครปฐม โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  โรงเรียนธรรมาธิปไตย อาํเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 
โรงเรียนบ้านคลองมอญ อาํเภอบ้านแหลม  และโรงเรียนหาดเจ้าสําราญ  อาํเภอชะอาํ จงัหวดั
เพชรบุรี   

สํานักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ  และ
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  เอ่ียมจินดา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะอาจารยผ์ูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ผูป้กครองนักเรียน และนักเรียน จาก
โรงเรียนดังกล่าว ตลอดจนผูเ้ก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ จนทําให้การ
ดาํเนินงานสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวดัและประเมินการเรียนรู้ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยต่อไป 

 

สํานักทดสอบทางการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
รายงานการวิจยัฉบบัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันารูปแบบการประเมินการเรียนรู้

ของนกัเรียนและการสอนของครู ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา  2552 จาก 8 โรงเรียน ท่ีเขา้ร่วม
โครงการ ไดแ้ก่  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยา จงัหวดันครปฐม
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ จ.นครปฐม โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  
จ. ราชบุรี โรงเรียนธรรมาธิปไตย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โรงเรียนบา้นคลองมอญ อ.บา้นแหลม  
จ.เพชรบุรี และโรงเรียนหาดเจา้สําราญ  อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูไดม้าจากการ
เลือกตวัอยา่งแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling)  ผลการวิจยัและพฒันา พบวา่ 

1.รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 ส าร ะ แ ล ะม าต รฐ าน ก าร เรี ยน รู้  (  Content and Learning Standards : S ) เป็ น

องคป์ระกอบย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบเพ่ือช่วยให้นกัเรียน

บรรลุผลสัมฤทธ์ิสูงสุด ดว้ยการระบุความรู้ มโนทศัน์ และทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อการบรรลุความสาํเร็จ

ในแต่ละระดบัคุณภาพ 
1.2 การวดัผลการเรียนรู้และการสอน (Measurement in Learning and Instruction : M) เป็น

องคป์ระกอบยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล เร่ิมจากการออกแบบการเรียนรู้และหรือแบบจาํลองการ
เรียนการสอนท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบดว้ยสาระสาํคญั 3 ประการ คือ 1)  การ
วิเคราะห์การปฏิบติั  2) การเลือกภาระงานใหน้กัเรียนแต่ละคน และ 3) การวดัระดบัคุณภาพในการ
เรียนรู้ทั้งผลผลิต(Output) และผลลพัธ์ (Out come) 

1.3 การประเมินการเรียนรู้ (Assessment for learning : A) เป็นองคป์ระกอบยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเคร่ืองมือและการให้ระดับคุณภาพในการเรียนรู้ มีสาระสําคัญ  5 ประเด็น คือ 1)  การให้
ขอ้เสนอแนะท่ีมีประสิทธิผลต่อนกัเรียน 2)  การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
นกัเรียน  3)  ครูปรับการเรียนการสอนโดยใชร้ายงานผลการประเมิน  4) ยอมรับวา่การประเมินผลมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจและเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ซ่ึงมีความสําคัญในการเรียนรู้  5) 
นกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการประเมินตนเองและเขา้ใจถึงวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง 
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2.การฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน มีหลกัสูตร
การฝึกอบรม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ระบบการพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรอิงมาตรฐาน ความสัมพนัธ์ของมาตรฐาน
การเรียนรู้กบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา  

2.2  การประเมินการเรียนรู้  การวดัและประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  ระหว่าง
เรียน  และหลงัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม  มาซาร์โน และบริกส์ 

2.3  การออกแบบ(หลกัสูตร)การเรียนรู้  ตามแนวคิด Understanding by Design 
การออกแบบโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  Backward design  

2.4  เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้
(ตามตวัช้ีวดั)ระหวา่งเรียน และการวดัการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 

2.5 การประเมินการเรียนรู้  ตามสาระและมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํคู่มือดาํเนินการสอบ 

 
รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครูน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

การจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรท่ีใชห้ลกัการการพฒันาครู ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงครูท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถท่ีจะนํารูปแบบไปใช้ให้เหมาะสมกับความถนัดความสนใจ 
ความสามารถ และสภาพแวดลอ้มของนักเรียน ปัจจยัหลกัท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จมิใช่หลกัสูตรการ
อบรมครูตน้แบบ แต่เป็นความรู้ ประสบการณ์ ความสนใจ ความเสียสละและความเป็นครูท่ีมุ่งมัน่
พฒันานกัเรียนใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิเตม็ตามศกัยภาพ 

3. ชุดเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ประกอบดว้ย  ระดบัประถมศึกษา มีจาํนวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ในระดบัมธัยมศึกษา มีจาํนวนเท่ากบั 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดียวกนักบัระดบัประถมศึกษา เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เคร่ืองมือในแต่ละชุด
จะประกอบไปดว้ยแบบประเมินยอ่ย (subtest) ท่ีมีจาํนวนเท่ากบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้นั้นๆ 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

หลกัการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
เป็นหลกัสูตรแกนกลาง ท่ีเป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน  ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ไดท้บทวนและพฒันาเป็นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในแต่ละระดบัชั้น 
เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
นาํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน (กษมา วรวรรณ  
ณ อยธุยา  2551 : คาํนาํ) การท่ีคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาระการเรียนรู้เป็นผูเ้ขียนมาตรฐาน
ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดถึ้งความถูกตอ้งและครอบคลุมของเน้ือหาวิชา มาตรฐาน
มีความสําคญัอย่างยิ่งในชั้นเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัไดม้ากท่ีสุด 
สถานศึกษาท่ีได้นําสาระและมาตรฐานไปจัดทาํเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานท่ีได้กาํหนดไว ้มาตรฐานเป็นตวักระตุน้การสอนท่ีประสบผลท่ีดีท่ีสุดสําหรับครูท่ีมี
ความสามารถสูงสุด  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
หมวด 4 ว่าดว้ยแนวการจดัการศึกษา มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณา
จากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศึกษา  การประเมินท่ีดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน (assessment for learning) 
เป็นนวตักรรมดา้นวิธีวิทยาทางการประเมินหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้การประเมินคุณภาพการศึกษา
บรรลุเป้าหมายสําคัญ  คือ  การประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยการดาํเนินการประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครูท่ี
เหมาะสมกบัระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลนั้นควรมีการพฒันาควบคู่ไปกบั
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาในรูปแบบนั้น ๆ ซ่ึงการประเมินใน
ลกัษณะน้ี มีหลายรูปแบบทั้งในรูปของการประเมินยอ่ย (formative assessment) ท่ีมีทั้งการประเมิน
แบบนาทีต่อนาที (minute-by-minute assessment) หรือการประเมินแบบวนัต่อวนั (day-by-day 
assessment) หรือจะเป็นการประเมินท่ีแบ่งเป็นช่วง ๆ (interim assessment) หน่วยงานหรือองคก์รท่ี
รับผิดชอบทั้ งในส่วนของการประเมิน หลักสูตรและการสอนและส่วนอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องใน
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ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งสถาบนัการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ตอ้งมีบทบาทสําคญัในการพฒันาและส่งเสริมให้มีระบบการเรียนการสอนท่ีควบคู่ไปกับการ
ประเมิน มีการวิจยัและพฒันาระบบท่ีจะนาํการประเมินเขา้ไปส่งเสริมสนับสนุน (support) การ
จดัการเรียนการสอนและนําไปสู่การปฏิบติัจริงในระดับห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและครูใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 การพฒันาชุดเคร่ืองมือประเมินเพื่อการเรียนการสอน (assessment tools for teaching and 
learning) เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน การนาํผลท่ีไดจ้ากชุดเคร่ืองมือ
ประเมินไปใชใ้นการส่งเสริมการสอนของครูและการเรียนรู้ของผูเ้รียนจดัเป็นการนาํแนวคิดการใช้
มโนทัศน์ทางการประเมินและผลการประเมินเป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 
( assessment concepts and findings as driven tools for gaining the educational qualities) ชุ ด ข อ ง
เคร่ืองมือประเมินท่ีพฒันาข้ึนน้ี เม่ือนาํไปใชแ้ลว้ควรให้สารสนเทศทั้งในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนและจุด
แข็งเก่ียวกับนักเรียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรอย่างเพียงพอ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาตนเองดา้นการสอนของครูเพื่อพฒันานักเรียน การ
พฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนจะตอ้งมีการพฒันาทั้งเคร่ืองมือประเมิน กระบวนการ
นาํเคร่ืองมือไปใช ้และการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดย
การดาํเนินงานให้ประสบความสาํเร็จตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานและองคก์รดา้นการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกมาร่วมกนัพฒันาในรูปของเครือข่าย จะช่วยทาํใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษา
เกิดการขบัเคล่ือนไปทั้งระบบอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 การดาํเนินงานในโครงการวิจยัน้ีให้ความสําคญักบัการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย กระบวนการพฒันาใหค้วามสาํคญักบัการ
ประเมินเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีปรึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาให้การ
ดูแลและช่วยเหลือครูร่วมกบัศึกษานิเทศกจ์ากสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบของการเสริม
พลงัอาํนาจ (empowerment) และการให้ขอ้เสนอแนะ (coaching) มีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
การประเมิน การทาํงานร่วมกนัเพื่อจดัทาํชุดเคร่ืองมือตามมาตรฐานการเรียนรู้ และการกาํหนด 
แนวการใช้การประเมินในการเรียนการสอน ตลอดจนการนําการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการสอนของครูไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน และการปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมินและความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียน  

 จากท่ีหลกัสูตรแกนกลางไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมชดัเจน
ยิ่งข้ึนทั้งเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและกระบวนการนําหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งวิจยัและพฒันาการประเมิน
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เพื่อการเรียนรู้เพื่อให้ไดข้อ้มูลผลสรุปเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการประเมินท่ีตอ้งมีความชดัเจน
ต่อเน่ืองในเร่ืองความรับผดิชอบต่อมาตรฐานการสอน และการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน ตอ้ง
มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งว่ามาตรฐานใดบ้างท่ีจะนํามาสอนและการประเมินผล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สามารถตดัสินใจไดว้า่ควรจะสอนและประเมินผลอะไรในระดบัชั้นใด และสาระการเรียนรู้ใด โดย
วิธีใด ระบุให้ชัดเจนว่ามาตรฐานและหลักการปฏิบัติทั้ งหมดได้นํามาใช้ในการสอนและการ
ประเมินผลอยา่งไร 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานท่ีเปิดสอนและวิจัยด้าน
การศึกษามาเป็นระยะเวลานาน  คณาจารยมี์ประสบการณ์ทางการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนใหส้นองตอบกบัความตอ้งการจาํเป็นดา้นการประเมินและการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  จึงไดเ้สนอโครงการวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการวิจยั โดยอาศยัระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนาการประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment for Learning)  ซ่ึงมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ จาํนวน 8  โรงเรียน คือ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียน
วดัโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม โรงเรียนอนุบาลโพธาราม โรงเรียนธรรมาธิปไตย จงัหวดัราชบุรี 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนบา้นคลองมอญ และโรงเรียนหาดเจา้สาํราญ  จงัหวดัเพชรบุรี 

วตัถุประสงค์ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
1) พฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู 
2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูท่ี

เกิดกบัครูและนกัเรียน ในประเดน็ต่อไปน้ี  
2.1 ผลท่ีเกิดกบัครู  ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้ ทกัษะการ

ประเมินการเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ผลการประเมินเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

2.2 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนได้แก่ พฒันาการของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
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คาํถามการวจัิย 
 1.  รูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครูเป็นอยา่งไร 

มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
2. หลกัสูตรการพฒันาครูผูใ้ชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนและ

การสอนของครูเป็นอยา่งไร  มีเอกสารประกอบอะไรบา้ง  
3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอนเป็นอยา่งไร และ

รูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือและกาํกบัติดตามเป็นอยา่งไร 
4. รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามสาระและ

มาตรฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพระดบัใด  และคู่มือการใชเ้ป็นอยา่งไร 
 

กรอบแนวคดิรูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และการสอน 
การใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซ่ึงเป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน จึงจาํเป็นท่ีครูจะตอ้งไดรั้บความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการพฒันา
หลกัสูตร และความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้กบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา ดงั
ภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ความสมัพนัธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัชั้นปีกบัองคป์ระกอบของหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

 

การบรรลุ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัชั้นปี 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน                    
หลกัฐานและร่องรอยของการเรียนรู้ 

กิจกรรม               
การเรียนการสอน 

ช้ินงานหรือภาระงาน     
ท่ีนกัเรียนปฏิบติั 

        การประเมิน   -  เกณฑก์ารประเมิน 
                  -  คาํอธิบายคุณภาพ 
                  -  แนวการใหค้ะแนน 
ผลงานตวัอยา่งท่ีไดม้าตรฐาน 

ความสนใจ 
ความตอ้งการ 
ของนกัเรียน 

- แหล่งขอ้มูล 
- ปัญหา 
- เหตุการณ์สาํคญั 
   ในชุมชน 
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ขอบเขตการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรคือโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ปีการศึกษา  2552  

กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการเลือกตวัอย่างแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling)  
โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 8  โรงเรียน รายละเอียดมีดงัน้ี 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จงัหวดัเพชรบุรี      จาํนวนครู  5 คน   จาํนวนนกัเรียน 55 คน 
โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยา จงัหวดันครปฐม  จาํนวนครู  5 คน   จาํนวนนกัเรียน 40 คน 
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม   จาํนวนครู  18 คน   จาํนวนนกัเรียน 900 คน 
โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม     จาํนวนครู  12 คน   จาํนวนนกัเรียน 240 คน 
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุรี    จาํนวนครู  23 คน   จาํนวนนกัเรียน 490 คน 
โรงเรียนธรรมาธิปไตย จงัหวดัราชบุรี     จาํนวนครู  3 คน   จาํนวนนกัเรียน 120 คน 
โรงเรียนบา้นคลองมอญ จงัหวดัเพชรบุรี     จาํนวนครู  3 คน   จาํนวนนกัเรียน 160 คน 
โรงเรียนหาดเจา้สาํราญ  จงัหวดัเพชรบุรี     จาํนวนครู  10 คน   จาํนวนนกัเรียน 180 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ผลผลิตการวิจยัท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ตามลกัษณะของรายการนั้นดงัน้ี  
1.รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์พร้อมกบัผลผลิตท่ีเกิดจากการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 หลกัสูตรการฝึกอบรม/ กิจกรรมการพฒันาครูดา้นการประเมินการเรียนรู้ 
 1.2 ชุดเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 5 สาระ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชา
ภาษาองักฤษ  และวิชาสงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

1.3 คู่มือ/ แนวการใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอน
ของครู 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อความเขา้ใจจึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งัน้ี 
 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของ
ครูระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หมายถึง กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินการเรียนรู้ของ
นกัเรียน และการสอนของครู โดยอาศยัระเบียบวิธีการวิจยัและพฒันา 
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ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมครูเพ่ือใช้รูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และการสอน  หมายถึง   ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนกระบวนการ และค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนสอบหลงัจากศึกษาเอกสารครบตามหลกัสูตรแลว้  

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เป็นการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของผูรั้บการ
ฝึกอบรมในระหวา่งการฝึกอบรม เรียกวา่ กระบวนการ(Process) ของหลกัสูตรการฝึกอบรม   ไดแ้ก่ 
ช้ินงานรายบุคคล  ช้ินงานกลุ่มยอ่ย  และช้ินงานต่าง ๆท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการฝึกอบรม 

ประสิทธิภาพของผลผลิต  (E2) เป็นการประเมินผลผลิต  (Products) ของหลักสูตร 
การฝึกอบรม  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหลงัจากศึกษาเอกสารประกอบหลกัสูตรทั้งหมดครบถว้น 

 
 นักเรียน หมายถึง  บุคคลท่ีเรียนในระบบโรงเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช  2544 หรือ  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 
 
 ครู   หมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  2544 หรือหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 

รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และการสอน  หมายถึง   แบบจาํลองระบบการวดัและ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู  ประกอบดว้ย 1) เป้าหมายการเรียนรู้ (ระดบั
บุคคล ระดบัสถานศึกษา ระดบัการศึกษา) ตามนยัสาระและมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  2) การจดัการศึกษา(ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั) ตาม
กระบวนทศัน์ใหม่โดยสถานศึกษาครูอาจารย ์ผูป้กครอง ชุมชนและประชาสังคมมีส่วนร่วม 3) การ
วัดและประเมินผล  สาระของการประเมิน คุณลักษณะของผู ้เรียนครอบคลุม  3 ด้านคือ  
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (learning outcomes) ดา้นผลการปฏิบติังานท่ีเป็นทกัษะกระบวนการ
ทํางาน  และทักษะการคิด (performance outcomes)  และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (good 
characters)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (learning outcomes)  หมายถึง คะแนนความรู้ของนักเรียน ท่ีวดั
จากแบบทดสอบตามลาํดบัขั้นพฤติกรรมตามแนวคิดของบลูม 

ผลการปฏิบัติงานที่ เป็นทักษะกระบวนการทํางาน  และทักษะการคิด  (performance 
outcomes)  หมายถึง คะแนนการปฏิบติักิจกรรมในระหว่างเรียน วดัจากแบบสังเกต และให้คะแนน
ตามกฎเกณฑก์ารใหค้ะแนน (rubric) 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์  (good characters)  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการประเมิน
คุณลักษณะ หรือแนวโน้มในการแสดงออกในเร่ืองเก่ียวขอ้งกับคุณลักษณะท่ีมุ่งมั่นให้เกิดกับ
นกัเรียน อนัเป็นผลต่อเน่ืองจากการท่ีนกัเรียนไดรั้บการศึกษาเล่าเรียนในระดบัชั้นต่าง ๆ 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลการดาํเนินงานมุ่งหวงัวา่จะใหเ้กิดประโยชน์ใน 4 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
ระดับที ่ 1 ได้กระบวนการหรือวิธีการหรือรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้สําหรับครู

นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  
ระดับที ่ 2 ได้ชุดเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีสะทอ้นคุณภาพการสอนของครู และครู
สามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินเพื่อการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพ และ
โรงเรียนสามารถนาํไปใชใ้นการควบคุมและกาํกบัติดตามการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน (เป็นส่วน
หน่ึงของระบบการประเมินฯ)  

ระดับที ่ 3 ครูมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการประเมินการเรียนรู้ ทักษะการประเมินการ
เรียนรู้และความสามารถในการใชผ้ลการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนมี
การพฒันาดา้นการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร  

ระดับที ่ 4 ไดเ้ครือข่ายการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครูสาํหรับใช้
เป็นศูนยก์ารพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ  

ผลท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผลใหค้รูไดน้าํความรู้ ความสามารถและทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการพฒันาคร้ังน้ีไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
นักเรียน ครูสามารถวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานของตนเอง การจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน การใช้
วิธีการประเมินผูเ้รียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย  การวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินท่ีสะท้อน
คุณภาพทั้ งในระดับบุคคล ห้องเรียนและโรงเรียน และสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนมีการพฒันา
ตนเองดา้นต่าง ๆ  เช่น ผลการเรียนรู้ ทกัษะการทาํงาน ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต ตลอดจนคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคใ์หมี้คุณภาพ นอกจากน้ีสถาบนัหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานาํไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้มาตรฐานต่อไป 
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บทที ่ 2 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย 
 
 โครงการวิจยัและพฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอน
ของครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะวิจยัไดศึ้กษาและนาํเสนอตามลาํดบัหัวขอ้ต่อไปน้ี ครูใน
ฐานะผูน้ําการเปล่ียนแปลง  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21  จุดมุ่งหมายการศึกษา 
ของบลูม  มิติการคิดของมาร์ซาโน  แนวคิดการประเมินตาม SOLO taxonomy ทฤษฏี และ แนวคิด
เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ครูในฐานะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
 ความจาํเป็นในประเด็นท่ีจะเปล่ียนแปลงตอ้งมีความชดัเจนในวิธีการและความเป็นไป
ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการจะพฒันาเป็นหวัใจสาํคญัท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งการคาํอธิบายในเร่ืองของเจตคติ 
การรับรู้ประเด็นท่ีตอ้งการจะปฏิรูปของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางกระบวนการจดัการศึกษา ทั้งดา้นความ
ตอ้งการการเปล่ียนแปลงความชดัเจนและความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติั  Fullan (1991) เช่ือว่าเป็น
เร่ืองจาํเป็นมากท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งว่าทาํไมถึงตอ้งทาํการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษา เพราะกระบวนการจดัการศึกษาเก่ียวขอ้งกับกระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ดงันั้นจึงมิอาจพิจารณาบริบททางการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งโดด ๆ อิทธิพลท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษามีทั้งอิทธิพลจากภายนอก และอิทธิพลภายใน 
 อิทธิพลภายนอกอาจมาจากดา้นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึง
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายการจดัการศึกษาแห่งชาติ 

 อิทธิพลภายในเกิดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการจดัการศึกษามองเห็นปัญหาจากระบบเดิม
และเกิดความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาระบบเก่าใหดี้ข้ึน 

 
 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น เก่ียวขอ้งกบัหลาย
ฝ่ายดงันั้นจึงยากท่ีจะคาดเดาวา่จะเกิดปัญหาอะไรในการปฏิบติั ส่ิงท่ีจาํเป็นคือแผนการปฏิบติังานท่ี
ยดืหยุน่สาํหรับ   ผูป้ฏิบติัท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมหากเกิดปัญหาในการปฏิบติั 
คาํถามน้ีต้องการสํารวจว่า ผูท่ี้ เก่ียวข้องเข้าใจ และชัดเจนถึงแนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ
ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษามากนอ้ยเพียงใด  ทั้งน้ีโอกาสความสาํเร็จของการเปล่ียนแปลงการศึกษา
ข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและฝ่าย อาํนวยการเพื่อใหก้ารปฏิรูปเป็นไปอยา่งราบร่ืน ครู
ท่ีมีประสบการณ์น้อยเช่นครูบรรจุใหม่ควรได้รับการช่วยเหลือ ช้ีแนะโดยการจดัอบรมเพ่ือให้
ความรู้ประเด็นท่ีตอ้งการจะเปล่ียนแปลง การสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ การช่วยแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง
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เม่ือเกิดปัญหา ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยลดระดบัความกงัวลใจของผูป้ฏิบติังาน ลงไปไดม้าก (Williamson 
1995) 
 ผลการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาถา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไดจ้ะเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ฏิบติังานมีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินงานไปสู่เป้าหมาย ประโยชน์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง
จะไดรั้บอาจจะเป็นดา้นส่วนตวัคือ การพฒันาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และในดา้นส่วนรวมคือ
การเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ คาํถามขา้งตน้จึงตอ้งการสํารวจว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เห็นประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด เพราะตราบใดก็ตามท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมองไม่เห็น
ประโยชน์แต่ตอ้งถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลงกจ็ะเกิดความรู้สึกต่อตา้นและไม่ใหค้วามร่วมมือ 
 ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ห้คาํปรึกษาการดาํเนินงานจะช่วยครูลดความรู้สึกไม่มัน่ใจต่อการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งเป็นผูใ้ห้กาํลงัใจ สนบัสนุนครูระหว่างดาํเนินการปฏิรูป คาํถามน้ีจึงตอ้งการ
คาํตอบท่ีว่าใครคือคนท่ีครูคิดถึงมากท่ีสุดเวลาต้องการความช่วยเหลือ  การเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการเพื่อความต่อเน่ืองของโครงการ 
คาํถามน้ีมีเป้าหมายเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงการกาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะดาํเนินการ  
ความต่อเน่ืองของโครงการข้ึนอยู่กบัการสนับสนุนดา้นงบประมาณ ดา้นการอาํนวยการ และการ
ช่วยเหลือดา้นการใหค้าํปรึกษาเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานลดความกงัวลใจท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง 
 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเป็นกระบวนการหลายมิติ (multi-dimension)  
ท่ี   เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั Fullan (1991)  อธิบายว่าการเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาจะเป็นไป
ในสามลกัษณะ คือ การเปล่ียนแปลงทางดา้นส่ือการเรียนการสอน (Teaching materials) การเปล่ียน
พฤติกรรมการสอน  (teaching behaviors) และแนวความเช่ือของครูท่ีมีต่อการศึกษา (teacher 
beliefs) ทั้งสามดา้นน้ีมกัจะเกิดควบคู่กนัไป ดงันั้นการรับรู้การเปล่ียนแปลงทั้งสามดา้นจึงเป็นเร่ือง
ท่ีจาํเป็นสําหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  วิธีการสอนเป็นหน่ึงในสามด้านของกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาซ่ึงจะตอ้งเห็นผลอย่างชดัเจน หากการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาประสบผลสําเร็จ 
คาํถามน้ีตอ้งการให้ครูเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีกาํลงัดาํเนินการปฏิรูปกบัส่ิงท่ีเคยทาํ
ในอดีต วา่มีความแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
 การรับรู้และความเขา้ใจของครูต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา มีการทาํความเขา้ใจ 
การสนับสนุนช่วยเหลือและเสนอแนวทางท่ีชดัเจนในการปฏิบติัแก่ครูเป็นเร่ืองจาํเป็น และตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีเพื่อให้การใชห้ลกัสูตรขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ การ
วางแผนการจดัการอบรมพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาเคร่ืองมือวดั
และประเมินท่ีคู่ขนานกบัการใชห้ลกัสูตรจึงเป็นแนวทางท่ีควรไดรั้บการพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
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 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21  
 ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  (2550)  กล่าวถึง ลกัษณะของผูมี้ปัญญาในศตวรรษท่ี 21  
ไวด้งัน้ี 

 ในระดับประชาชน 
 1.   ทุกคนสามารถเป็นผูมี้ปัญญา  รักในการแสวงหาปัญญา โดยการแสวงหาความรู้ 
อยา่งกระตือรือร้น อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 2. มีความสามารถในการคิด มีความรักท่ีจะคิด แยกแยะความดี ความถูกตอ้ง ขอ้เทจ็จริง
ความคิดเห็น และมีอิสรภาพทางความคิด 
  3.  มีความสามารถในการใชเ้หตุผล มีเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต และใชชี้วิตไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  
 4.   ความสามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งมัน่คง และดาํรงชีวิตดว้ยปัญญา  
 ในระดับผู้นําทางสังคม  
 ในท่ีน้ีไดแ้ก่  ผูน้าํทางความคิดและการปกครอง  ซ่ึงสังคมไทยขาดแคลนผูน้าํในระดบั
นาํทิศทาง เพราะมีนกัคิดนอ้ยเกินไป ดงันั้น คนกลุ่มน้ีควรมีลกัษณะ 
  1. เป็นผูแ้สวงหาสัจจะสากล  ช่างสงสัย พร้อมตั้งคาํถาม เป็นนักคิดนักปฏิบติั ยึดมัน่
อุดมการณ์ 
  2. เป็นผูมี้ความคิดระดับสูง ได้แก่ คิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิด
เปรียบเทียบ  คิดเชิงมโนทศัน์ คิดสร้างสรรค ์คิดเขิงประยกุต ์คิดบูรณาการ คิดเชิงอนาคต 
 3.   เป็นผูส้ามารถแสดงออกถึงอิทธิพลความคิด ความเขา้ใจ ช้ีถูกผิด พร้อมกับให้
วิสยัทศัน์ในสงัคม มีการสานต่อทางปัญญา และเสียสละเพ่ือสงัคม 
 4.   เป็นผูย้อมรับการวิพากษว์ิจารณ์ดว้ยใจเป็นธรรม ดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรม และควบคุม
ตนเองได ้

 ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2550) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของสังคมท่ีจะเอ้ือต่อการสร้าง
ปราชญส์ังคม คือ การผลกัดนัและการสร้างแรงจูงใจให้คนในประเทศหันมามาแสวงหาความรู้ ต่อ
ยอดความรู้ใหม่ ๆ และเสีย สละประโยชน์ส่วนตน เพื่อสงัคมและประเทศชาติ ใหท้นักบัความเจริญ
ของโลก  สังคมตอ้ง เป็นสังคมท่ีสร้างปัญญา เพราะขณะน้ีสังคมปฏิเสธความรู้ ทาํให้ประเทศไม่
ก้าวหน้า   บรรยากาศในการเรียนรู้ตอ้งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีพ  มีการส่งเสริมการวิจยั พฒันา  
ส่งเสริมใหค้นไทยไดรั้บรางวลัระดบัโลก และสังคมตอ้งใหร้างวลัแก่ผูท่ี้อุทิศปัญญาเพี่อสังคม การ
ให้รางวลัคนดีต้องอยู่บนพื้นฐานความอดทนพากเพียร เสียสละ  ครอบครัวและชุมชนต้องมี
โครงสร้างท่ีเขม้แขง็ 
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 ตามสภาพท่ีกล่าวขา้งตน้ จะพบว่าสังคมไทยมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาให้ประชากรมี
ทกัษะการคิด ในการดาํเนินชีวิตและการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ในขณะท่ีประเทศกาํลงักา้วเดินทางสู่
สังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ปัญหาต่าง ๆ กาํลงัรอคอยให้แกไ้ข  บุคคลทีมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี  21  ต้องเป็นคนท่ีใช้ปัญญาในการจัดการกับความรู้ท่ี
หลากหลาย    

กรอบแนวคดิจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม 
ในปี ค.ศ. 1956 เบญจมิน บลูม และคณะ (Benjamin Bloom and other 1956)i  ได้พฒันา

กรอบทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือการจดัประเภทพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกทางปัญญา
และการคิดอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา เรียกว่า Bloom’s taxonomy  ซ่ึงกาํหนดไว ้3 
ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) ดา้นจิตพิสัย (affective domain) และดา้นทกัษะทางกาย
(psychomotor domain)  ในการออกแบบหลกัสูตร จดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ก็
ไดอ้าศยักรอบทฤษฎีดงักล่าวน้ี  ดา้นพุทธิพิสัยถูกนาํไปใชม้ากท่ีสุด บลูมและคณะเสนอกรอบการ
พฒันาความคิดระดบัตํ่า(lower order thinking skills)  คือ ระดบั 1 – 3 ประกอบดว้ย 

 
ระดบั 1  :  ความรู้  
Level 1 : Knowledge (Recall and repeat information) 
ระดบั 2 : ความเขา้ใจ  
Level 2 : Comprehension (Interpret and demonstrate understanding) 
ระดบั 3 : นาํไปใช ้( การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์ใหม่) 
Level 3 : Application (Apply acquired knowledge to a new problem) 
 
ส่ วนการพัฒ น าความ คิดระดับ สู ง  (higher order thinking skills) คื อ  ระดับ  4  – 6 

ประกอบดว้ย  
ระดบั 4 : การวิเคราะห์ ( ระบุความสมัพนัธ์ และเหตุจูงใจ) 
Level 4 : Analysis (Identify relationships and motives) 
ระดบั 4 : การสงัเคราะห์ (การเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงโดยเหตุผลหรือรูปแบบใหม่) 
Level 5 : Synthesis (Assemble facts into a coherence or new pattern) 
ระดบั 5 : การประเมิน (ใชเ้กณฑแ์ละสถานการณ์เพื่อวินิจฉยัและการตดัสินผล 
Level 6 : Evaluation (Use criteria and evidence to make and defend judgments) 
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ต่อมาแอนเดอร์สัน  และแครทโฮล  (2001)   ได้นําเสนอแนวคิดปรับปรุง Bloom’s 
Taxonomy ในการจาํแนกพฤติกรรมย่อย มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทใหม่ ๆ รายละเอียด
ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบ Bloom’s Taxonomy  1956 และ 2001 

New Version  
(Bloom’s Taxonomy  2001) 

Old Version  
(Bloom’s Taxonomy  1956) 

Creating Evaluation 
Evaluating Synthesis 
Analysing Analysis 
Applying Application 

Understanding Comprehension 
Remembering Knowledge 

 
 สรุปการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ว่า มีการเปล่ียนแปลงในระดับคาํศพัท์และระดับ
โครงสร้างการเปล่ียนแปลงในระดบัคาํศพัท ์เป็นดงัน้ี 

 จุดประสงค์การศึกษาของหลกัสูตรท่ีอิงมาตรฐาน(standards – based curriculum) จะ
ระบุ ในลกัษณะวา่ ผูเ้รียนควรรู้และทาํอะไรได(้เป็นกริยา) ในส่ิงใด(เป็นคาํนาม) แต่ในปี 1956 บลูม
(Bloom)ใชค้าํนามในการอธิบายความรู้ประเภทต่าง ๆ ต่อมาในฉบบัปรับปรุง ปี 2001 พฤติกรรม
ยอ่ยจึงระบุเป็นกริยา และมีการปรับเปล่ียนคาํวา่ความรู้ (knowledge) เป็น ความจาํ(remember)  
 ในฉบับปรับปรุงได้จัดความรู้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขอ้เท็จจริง (factual) มโนทัศน์
(concept) กระบวนการ(procedural) และความรู้ท่ีเกิดจากตนเอง (metacognition) 

 ขั้นพฤติกรรมหลักในกรอบเดิม 2 ขั้น คือความเขา้ใจ (comprehension) เปล่ียนเป็น 
เขา้ใจความหมาย (understand) และการประเมิน (evaluation) เป็น สร้างสรรค ์(create) 

 วตัถุประสงคข์องการเปล่ียนแปลง คือ 
 1. กรอบแนวคิดเดิมผูพ้ฒันาส่วนใหญ่เป็นผูอ้อกขอ้สอบในวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั กรอบ

แนวคิดเดิมจึงให้ตวัอยา่งขอ้สอบในแต่ละขั้นพฤติกรรม แต่ฉบบัปรับปรุงจดัทาํเพื่อให้ครูผูส้อนใน
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใชเ้พื่อประโยชน์ในการออกแบบรายวิชา วางแผนการสอน และ
การประเมินใหส้อดคลอ้งกนัทั้ง 3 ดา้น  
 2 ให้ตวัอยา่งภาระงานการประเมินท่ีอธิบายความหมายของแต่ละพฤติกรรมให้ชดัเจน 
มิใช่ใชข้อ้สอบเป็นตวัอธิบายความหมาย 
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 3. ยติุขอ้ท่ีเป็นประเด็นถูกวิพากษว์ิจารณ์ท่ีกาํหนดวา่ผูเ้รียนตอ้งพฒันาตามลาํดบัขั้นจาก
พื้นฐานสะสมข้ึนไป โดยไม่สามารถกา้วไปสู่การใชค้วามคิดระดบัสูงได ้ถา้ไม่ไดผ้า่นขั้นท่ีตํ่ากว่า
ถดัไป  ซ่ึงแอนเดอร์สัน และแครทโฮล (Anderson & Krathwohl) เสนอว่าจากการศึกษาสนบัสนุน
เฉพาะใน 3 ขั้นของ บลูม(Bloom) คือ ขั้นความเขา้ใจ ขั้นการนาํไปใช ้และขั้นการสังเคราะห์ตอ้งสั่ง
สมเป็นลาํดบั แต่ทั้งสองคนก็ยงัยืนยนัในกรอบแนวคิดท่ีปรับปรุงใหม่ว่าในภาพรวมแลว้จะตอ้ง
พฒันาเป็นลาํดบั และใชค้าํถามทั้ง 4 คาํถามจุดประกายความคิดของครูในการนาํกรอบแนวคิดใหม่
น้ีไปใชใ้นหอ้งเรียน  คาํถามทั้ง 4 ประกอบดว้ย 

 1) คาํถามดา้นการเรียนรู้ : อะไรคือส่ิงสําคญัท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ภายในเวลาเรียนท่ี
จาํกดัท่ีจดัในชั้นเรียนและภาคเรียน 

 2) คาํถามด้านการสอน : เราจะวางแผนและจดัการเรียนการสอนอย่างไรท่ีจะทาํให้
ผูเ้รียนจาํนวนมาก ๆ มีผลลพัธ์ของการเรียนรู้ในระดบัสูง 

 3) คาํถามด้านการประเมิน : เราจะเลือกหรือออกแบบเคร่ืองมือการประเมินและใช้
วิธีการประเมินอยา่งไรท่ีจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งวา่ผูเ้รียนกาํลงัเรียนรู้ไดดี้เพียงใด 

 4) คาํถามดา้นความสอดคลอ้ง : เราจะเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งไรวา่จุดประสงคก์ารเรียนการสอน
และการประเมินผลมีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั 

 
 

มิติการคดิของมาร์ซาโน 
 ในปี 2001 มาซาร์โนไดเ้สนอการแบ่งลาํดบัการคิด ประกอบดว้ย 3 ระบบ เรียงลาํดบั

ลดหลัน่ลงมาในลกัษณะการไหลของขอ้มูลจากบนลงล่าง  โดยระบบตนเอง(self system) อยูบ่นสุด
ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบความสาํคญัของความรู้ใหม่ ความสามารถในการเรียนรู้ อารมณ์ท่ีเช่ือมโยงกบั
ความรู้ และแรงจูงใจตลอดจนควบคุมระบบรู้คิดท่ีเกิดจากตนเอง (meta cognitive system) ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีระบุเป้าหมายการเรียนรู้ และเฝ้าระวงัการปฏิบติังานเพื่อความชดัเจนถูกตอ้ง ระบบรู้คิดท่ีเกิด
จากตนเองก็จะควบคุมระบบการรู้คิด(cognitive system) อีกทอดหน่ึง ระบบการรู้คิดน้ีเก่ียวขอ้งกบั
การจาํ ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ และการใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ 
 มาร์ซ าโน  (Marzano, 1988) ได้ เสนอ มิ ติของการ คิดประกอบด้วย  5 มิ ติ  ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ การรู้คิดท่ีเกิดจากตนเอง (meta cognition) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค ์(critical and creative thinking) กระบวนการคิด (thinking process) ทกัษะการคิด
หลัก (core thinking skills categories) และความสัมพัน ธ์ของความ รู้ เน้ื อหาวิชากับการคิด  
(content area knowledge) ดงัแผนภาพประกอบ  2 
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Content area 
knowledge 

 
 
meta cognition                critical and creative 
        thinking 
 
 
 core thinking skills  categories :    thinking process  : 
 focusing      concept formation 
 Information-gathering     principle formation 
 Remembering      comprehending 
 Organizing      problem solving 
 Analyzing      decision-making 
 Generation      research 
 Integrating      composing 
 Evaluating      oral discourse 
 

ภาพประกอบ 2 Dimensions of Thinking 
(Adopted from Robert Marzano et al, Dimensions of Thinking, 1988) 

 
 มาร์ซาโน กาํหนดระบบการรู้คิด(Cognitive) ให้เป็น 4 ระดบัแรก  โดยระดบัแรกคือ 

ความรู้ความจํา (Retrieval) ความเข้าใจ(Comprehension) การวิเคราะห์  (Analysis) และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ (Knowledge utilization) ตามลาํดบั 

 การนาํกรอบแนวคิดของมาร์ซาโนไปใชค้ณะนักวิจยัของสํานักทดสอบทางการศึกษา
ไดต้ั้งขอ้สังเกต 2 ประการ คือ เป็นกรอบแนวคิดท่ีมีพื้นฐานทฤษฎีทางจิตวิทยา และเป็นการจดั
ประเภทของผลทางการศึกษาในประเภทการวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) ท่ีใหญ่ท่ีสุด ส่วนท่ียงั
เป็นประเด็นถกเถียงกนัก็คือ การแยกกนัระหว่างระบบตนเอง (self system) และระบบการรู้คิดดว้ย
ตนเอง (metacognitive system) ยงัไม่เป็นท่ียุติ อีกประการหน่ึง ในขั้นการใชป้ระโยชน์จากความรู้
ไดล้ะเวน้ไม่กล่าวถึง การใหเ้หตุผลและการคิดสร้างสรรค ์ประการสาํคญัการอธิบายความหมายของ
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พฤติกรรมในพุทธิพิสัย 3 ระดับแรกแตกต่างจากความหมายใน Bloom’s taxonomy ทั้งตน้ฉบบั 
(1956) และฉบบัปรับปรุง (2001)  

มาร์ซาโนได้เสนอรูปแบบการสอนเป็นมิติการเรียนรู้ (dimension of learning) ท่ีช่วยให้
ครูผูส้อนมีโครงสร้างเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใช้มิติของการคิดมิติต่าง ๆ 5 มิติ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัเป็นแนวทางในการออกแบบหลกัสูตร จดักิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

 มิติท่ี 1 เจตคติและการรับรู้ (Attitude and perception)  ภาระงานการออกแบบ
หลกัสูตรการเรียนรู้ตอ้งมีเป้าหมายสร้างเจตคติท่ีดีและการรับรู้เชิงบวกต่อการเรียนรู้ เพราะทั้งเจต
คติและการรับรู้มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ 

 มิติท่ี  2 การแสวงหาความรู้และการบูรณาการความรู้ (Acquire and Integrate 
Knowledge) ภาระงานออกแบบหลกัสูตรการเรียนรู้ตอ้งมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม จดัระบบขอ้มูลไดอ้ยา่งมีเป้าหมายและสร้างใหเ้กิดความจาํในระยะยาว (long 
term memory)  ในการเรียนรู้ทักษะกระบวนการใหม่ผูเ้รียนต้องเรียนรู้รูปแบบ/ลาํดับขั้นก่อน 
จากนั้ นฝึกทักษะตามขั้ นตอนหรือกระบวนการเพื่อทําให้ เป็น  และท้ายท่ีสุดฝึกฝนทักษะ
กระบวนการเหล่านั้นเพื่อใหท้าํไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 มิติท่ี 3 การขยายและปรับแต่งความรู้ (extend and refine knowledge) การเรียนรู้
เพื่อใหรู้้ลึกรู้จริงในส่ิงท่ีเรียนตอ้งไม่หยดุอยูเ่พียงมิติท่ี 2 แต่จอ้งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเขา้ใจอยา่ง
ลึกซ้ึงดว้ยกระบวนการแตกหน่อ ต่อยอด และปรับแต่งความรู้ใหรู้้จริงยิง่ข้ึน ภาระงานท่ีออกแบบจึง
ตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์เพิ่มข้ึน และเช่ือมโยงกบัระดบัความคิดท่ี
สูงข้ึน โดยไดท้าํกิจกรรมอย่างจริงจงัในการใชค้วามคิด ใชค้วามเป็นเหตุเป็นผล โดยผ่านการทาํ
กิจกรรม ต่อไปน้ี 

- การเปรียบเทียบ (comparing) 
- การจาํแนกประเภท (classifying) 
- การคิดเชิงนามธรรม (abstracting) 
- การอุปนยั (inductive reasoning) – การใหเ้หตุผลท่ีดาํเนินจากส่วนรวมไปหา

ส่วนยอ่ย 
- การนิรนยั (deductive reasoning) – การใหเ้หตุผลท่ีดาํเนินจากส่วนยอ่ยไปหา

ส่วนรวม 
- การสร้างขอ้สนบัสนุน (constructing support) 
- การวิเคราะห์ขอ้บกพร่อง /ขอ้ผดิพลาด (analyzing errors) 
- การวิเคราะห์มุมมองต่าง ๆ (analyzing perspective) 
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มิติท่ี 4 การใชค้วามรู้อยา่งมีความหมาย (use knowledge meaningfully) 
 การเรียนรู้ท่ีบงัเกิดผลสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ในการ

ปฏิบติัภาระงานท่ีมีความหมายต่อตน มิใช่เรียนโดยไร้ความหมาย การเรียนรู้ท่ีจะทาํให้มี
ความหมายจะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบภาระงานให้ผูเ้รียนไดผ้่านกระบวนการคิดท่ี
มัน่ใจวา่ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้นั้นอยา่งเกิดผล กระบวนการเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

- การตดัสินใจ 
- การแกปั้ญหา 
- การประดิษฐ ์
- การสาํรวจ 
- การทดลอง 
- การวิเคราะห์ระบบ 
 
มิติท่ี 5 จิตนกัคิด (productive habits of mind) 
 นกัคิดจะมีนิสัยรักการสร้างสรรค ์มีวิจารณญาณ และรู้จกัจดัระบบควบคุม

พฤติกรรมของตน ภาระงานการเรียนรู้ตอ้งร่วมสร้างผูเ้รียนใหมี้นิสยันกัคิดเหล่าน้ี คือ 
 การมีวจิารณญาณ : 
- คิดถูกตอ้ง และแสวงหาความถูกตอ้ง 
- คิดชดัเจน และแสวงหาความชดัเจน 
- เปิดใจกวา้ง 
- หยดุย ั้งความขาดสติย ั้งคิด ขาดการไตร่ตรอง 
- ตกลงรับ ถา้สถานการณ์ประกนัวา่มัน่ใจได ้
- รับมือกบัระดบัอารมณ์ และระดบัความรู้ของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
การมีความคดิสร้างสรรค์ 

- บากบัน่อุตสาหะ 
- ยกระดบัเพดานความรู้และความสามารถของตนใหสู้งข้ึน 
- สร้างมาตรฐานการประเมินค่าข้ึน ใชแ้ละดาํรงมาตรฐานเหล่าน้ี 
- มองสถานการณ์ดว้ยมุมมองใหม่ ๆ 

การจัดระเบียบการคดิ 
- ตรวจสอบการคิดของตนเอง 
- วางแผนใหเ้หมาะสม 
- ระบุแหล่งขอ้มูล และใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีจาํเป็น 
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- ประเมินประสิทธิภาพการกระทาํของตน 
มิติการเรียนรู้ทั้ง 5 น้ี มิไดเ้กิดเป็นลาํดบัขั้น แต่เป็นการสนับสนุนกนัและกนั กล่าวคือ จะ

เกิดการเรียนรู้ท่ีดีได ้ผูเ้รียนตอ้งคงความมีเจตคติท่ีดีตลอด เม่ือผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดี (มิติท่ี 1) ยอ่มอยาก
เรียนการเรียนรู้ก็จะง่ายข้ึน และถา้มีจิตนกัคิด (มิติท่ี 5) ก็จะเอ้ือต่อการเรียนรู้ ฉะนั้นมิติท่ี 1 และมิติ
ท่ี 5 จึงเป็นปัจจยัส่งผลให้เกิดการคิดท่ีตอ้งการในมิติท่ี 2, 3, และ 4 นอกจากน้ีการคิดในมิติท่ี 2, 3, 
และ 4 เป็นทกัษะท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ไม่ไดเ้ป็นทกัษะการคิดท่ีแยกส่วน หรือเป็นลาํดบัต่อเน่ืองกนั 
แต่สามารถเกิดในช่วงการเรียนรู้ในเวลาเดียวกนัได ้ดงัภาพประกอบ 3 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธ์ของมิติการคิดกบัการเรียนรู้ของมาร์ซาโน 
Marzano, Robert ., Pickering Debra l., et al (1997) Dimensions of Learning Teacher’s 

Manual 2nd ed. Aurora Colorado : McREL, pp 1-2} 4-6 
http://www.kurwongbss.eq.edu.au/thinking/Dimensions/dimensions.htm  12/4/2007 

 
แนวคดิการประเมินตาม SOLO taxonomy 

The SOLO taxonomy เป็นชุดของเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเป็นผลงานของ Briggs 
and Collis (1982). “SOLO, มาจากคําว่า Structure of Observed Learning Outcome, :เป็นระบบท่ี
นาํมาช่วยอธิบายว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอย่างไร ในการเรียนเพื่อรอบรู้ท่ีมีความ
หลากหลายของภาระงานทางวิชาการ  โดยท่ีนิยามจุดประสงคข์องหลกัสูตร ในสภาพท่ีพึงประสงค์
ของการปฏิบติั เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีปฏิบติัไดจ้ริง 

การใช้ SOLO taxonomy  จะช่วยให้ทั้ งครูและผู ้เรียนตระหนักถึงองค์ประกอบท่ี
หลากหลายจากหลกัสูตรไดอ้ย่างแจ่มชดัข้ึน  แนวคิดดงักล่าวถูกนาํไปกาํหนดเป็นนโยบายใชใ้น
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การประเมินในมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  สืบเน่ืองจากสามารถนาํไปใชไ้ดใ้น
หลายสาขาวิชา  การประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนอยู่บนพื้นฐานของการพฒันา
ผูเ้รียนในแง่ของความเข้าใจท่ีซับซ้อน ซ่ึงความเข้าใจดังกล่าวแบ่งได้เป็น 5 ระดับ (1) ระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน  (2) ระดบัโครงสร้างเด่ียว (3) ระดบัหลากหลายโครงสร้าง (4) ระดบัท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และ(5) ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย  รายละเอียด
มีดงัน้ี 

 (1) ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  ในระดบัน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บเพียงแต่เศษเส้ียวของขอ้มูลท่ีมี
อยูอ่ยา่งกระจดักระจาย และไม่ไดรั้บการจดัการ ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลเหล่านั้นได ้

(2) ระดับโครงสร้างเด่ียว มีการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานท่ีเห็นได้ชัดของขอ้มูล แต่
ความหมายของขอ้มูลเหล่านั้นยงัไม่ปรากฏชดั 

 (3) ระดบัหลากหลายโครงสร้าง ในระดบัน้ี อาจจะมีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
หลายๆ ชนิด แต่ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงยงัไม่ปรากฏ ทาํใหค้วามหมายโดยรวมไม่เด่นชดั 

4) ระดบัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายสาํคญัเพียง
บางส่วนของความสมัพนัธ์ทั้งหมด 

 (5) ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย ผูเ้รียนไม่เพียงแต่สร้างความสัมพนัธ์
เก่ียวโยงในเร่ืองท่ีไดรั้บเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงเร่ืองอยู่เกินขอบเขตดว้ย ผูเ้รียนสามารถสรุปและ
ส่งผา่นความสาํคญั และแนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 

ตาราง 2 การจดัระดบัSOLO คาํถามและการตอบสนองท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียน 
 

การจดัระดบัคาํถาม การตอบสนองของนกัเรียน 
ระดับ โครงส ร้างขั้ นพื้ น ฐาน  (Pre-

structural) 
 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลเป็นส่วนๆ ท่ีไม่

ปะติดปะต่อกนั 
 ไม่มีการจดัการขอ้มูล 
 ความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

ระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structural) 
 
 
 
 
 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐาน ง่ายต่อการ
เขา้ใจ 

 ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงของ
ขอ้มูล 
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การจดัระดบัคาํถาม การตอบสนองของนกัเรียน 
ระดับโครงสร้างหลากหลาย (Multi-

structural) 
 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้

ดว้ยกนั 
 ความหมายของความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

เก่ียวโยงของขอ้มูลไม่ปรากฏ 
ระดับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 

(Relational Level) 
 นกัเรียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียว

โยงของขอ้มูลได ้
 นกัเรียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียว

โยงของขอ้มูล และภาพรวมทั้งหมดได ้
ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้าง

ภาคขยาย (Extended Abstract Level) 
 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัขอ้

เร่ืองท่ีไดรั้บ 
 นกัเรียนสามารถสรุปและส่งผา่นความสาํคญั 

และแนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 
ทฤษฏี และ แนวคดิเกีย่วกบัการนิเทศการศึกษา 

แนวคิดทฤษฏีท่ีผูว้ิจยันาํมาใชใ้นงานวิจยัปฏิบติัการประกอบดว้ยแนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศ
การศึกษาต่อไปน้ี 

แนวคดิและความหมายของการนิเทศ 
ความหมายของคาํว่า “Supervision” มีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ผูนิ้เทศงานแตกต่างกนั  

The American Heritage Dictionary ได้ให้ความหมายของ Supervision ว่า “To direct 
and inspect the performance of workers or work” สรุปความได้ว่า การนิเทศเป็นการอาํนวยการ
และตรวจตราผลงานหรือผลการปฏิบติังาน) 

 Mooth และ Ritvo (1996) ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศว่าการนิเทศงานไม่ใช่
ตาํแหน่งหรืองาน แต่เป็นกระบวนการท่ีไม่หยุดน่ิงต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
(Dynamic Process) ซ่ึงผูนิ้เทศงานจะคอยให้กาํลงัใจและเขา้ร่วมในการพฒันาตนเองของผูรั้บการ
นิเทศ ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมมนุษย ์ความตอ้งการและแรงจูงใจ 

 ยงยุทธ์ (2531) กล่าวถึงการนิเทศงานว่าเป็นกลุ่มของกิจกรรม หรือกระบวนการ
แนะนํา สังเกตการณ์  ช้ีแนะ กระตุ้น  ติดตาม แก้ไข และส่งเสริม ให้ผู ้รับการนิเทศสามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะนําช่วยเหลือครู 
ติดตามงาน ช้ีแจงแนวทางปฏิบติั    เสนอแนะ  อบรมและฝึกสอน  สงัเกตการณ์  กระตุน้  แกไ้ข  ให้
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สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศ สนใจในงานท่ี
รับผิดชอบ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานภายในขอบเขตให้ดีข้ึน โดยใชห้ลกัมนุษย
สัมพนัธ์และการใชแ้รงจูงใจเพื่อสนบัสนุนให้ผูรั้บการนิเทศ ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการนิเทศนั้นอยู่บนหลกัการของประชาธิปไตย ไดแ้ก่ การเคารพซ่ึงกนั
ระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

 
ทกัษะทีจํ่าเป็นของผู้นิเทศ 
ผูนิ้เทศงานจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ (Skills) ใน 3 สาขา คือ 

1.  ทกัษะในเชิงวิชาการ (Technical skills) 
คือเป็นผูนิ้เทศท่ีมีความเขา้ใจในลกัษณะงานท่ีจะนิเทศ รวมทั้งขบวนการท่ีงานนั้นๆ 

ดาํเนินไป  ความเช่ียวชาญในเชิงวิชาการน้ีเป็นพื้นฐานของการเป็นผูน้าํของผูนิ้เทศงาน เน่ืองจากมี
ความมัน่ใจในส่ิงท่ีจะนิเทศ 

2.  ทกัษะในเชิงมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal skills) 
เน่ืองจากผูนิ้เทศงานตอ้งทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น จึงตอ้งมีความเช่ียวชาญในการอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้น ทั้งในดา้นการพูด การฟังและการปฏิบติัต่อผูอ่ื้น ฉะนั้นผูนิ้เทศงาน จึงตอ้งมีคุณสมบติัของความ
เป็นผูใ้หญ่  มีความไวในความรู้สึก  มีความจริงใจและตอ้งการร่วมงานกบัผูอ่ื้นอย่างแทจ้ริง  จึง
จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการ 

-  ฟังผูอ่ื้นสนทนาอยา่งระมดัระวงั 
-  สร้างสมัพนัธภาพกบัผูค้นไดง่้าย 
-  ใหก้าํลงัใจและจูงใจผูร่้วมงาน 
3.  ทกัษะในดา้นปัญญา (Conceptual skills) 
คือเป็นผูนิ้เทศท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นปัญญา  สามารถวิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์

ทางเลือกแต่ละทาง เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหาต่อไป 
 
รูปแบบการนิเทศ 
 Ehrlick (1968) กล่าวว่าการนิเทศงานเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ตั้งแต่ 2 คน

ข้ึนไป โดยผูรั้บการนิเทศจะไดรั้บการกระตุน้ใหส้ามารถใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพการนิเทศจะไม่
มุงเนน้เฉพาะงาน แต่จะมุ่งเนน้ถึงความตอ้งการของบุคคลในการทาํงาน และการช่วยพฒันาทกัษะ
บางอยา่งท่ีจะช่วยใหง้านสาํเร็จดว้ยความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะช่วยให้การนิเทศประสบผลสําเร็จนอกเหนือไปจาก
กระบวนการนิเทศแลว้ก็คือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลสองกลุ่ม ไดแ้ก่ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ดงัท่ี 
Brown และ Moberg (1981)   ไดเ้สนอแนวคิดในการนิเทศไว ้3 รูปแบบ คือ 
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1.  การนิเทศแบบคน้คน (Consideration) 
การนิเทศแบบคน้คน (Consideration) เป็นการนิเทศให้ความสาํคญัให้คุณค่าในแต่ละ

บุคคล ผูนิ้เทศจะให้ขอ้มูล ต่อกลุ่มปฏิบติังาน และผูนิ้เทศจะเป็นผูส้นบัสนุนให้ทุกคนไดมี้โอกาส
แสดงความคิดเห็น และความสามารถตามความถนดัของแต่ละบุคคล  

2.  การนิเทศแบบเนน้งาน (Facilitation) 
การนิเทศแบบเนน้งาน (Facilitation) การนิเทศงานแบบน้ีผูนิ้เทศจะมุ่งเนน้ผลงานเป็น

หลกั โดยจะให้ผูป้ฏิบติัรับรู้วตัถุประสงคข์องงาน ให้รายละเอียดขอ้มูลต่างๆเพื่อนาํไปใชใ้นการ
ปฏิบติังาน   ผูนิ้เทศจะประเมินความกา้วหน้าของงานอยา่งต่อเน่ือง และช่วยแกปั้ญหาดว้ยการให้
คาํแนะนาํทางดา้นวิชาการ เทคนิคต่างๆอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งสนบัสนุนจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ด้
พอเพียง เพื่อช่วยใหง้านประสบความสาํเร็จ 

3.  การนิเทศแบบมีส่วนร่วม (Participation) 
การนิเทศงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการนิเทศงานแบบผูนิ้เทศงานและ

ผูรั้บนิเทศมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และทั้งผูนิ้เทศและผูรั้บนิเทศมีโอกาสตดัสินใจ 
 

วธีิการในการนิเทศ 
 รูปแบบของการนิเทศย่อมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของงานและผูรั้บ

การนิเทศ ดงันั้น จึงจาํเป็นท่ีผูนิ้เทศจะตอ้งเลือกวิธีการในการนิเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช ้ซ่ึงวิธีการ
นิเทศ มีดงัน้ีคือ 

1.  การนิเทศเป็นกลุ่ม โดยแบ่งตามประเภทของผูป้ฏิบติังาน ตามลกัษณะงาน เป็นตน้ 
2.  การเลือกจุดนิเทศตามสภาพภูมิประเทศ เป็นวิธีท่ีใชส้าํหรับองคก์ารท่ีตั้งอยูไ่กลและ

การคมนาคมไม่สะดวก เม่ือทีมนิเทศมีโอกาสเขา้ถึง จึงจาํเป็นตอ้งนิเทศหลายๆ เร่ืองในคราวเดียวกนั 
3.  การนิเทศโดยก่อใหเ้กิดความรู้สึกแข่งขนักนั เพื่อช่วยใหเ้กิดการแสดงผลงานท่ีดี 
4.  การนิเทศโดยการพาไปดูงานนอกสถานท่ี เพื่อช่วยให้เกิดความตอ้งการในการ

ปรับปรุงงานของตนเองใหดี้ข้ึน 
5.  การนิเทศโดยวิธีนาํปัญหามาช้ีแจงในท่ีประชุม โดยไม่ระบุตวัผูบ้กพร่อง 
6.  การนิเทศโดยวิธีเปล่ียนตวัผูนิ้เทศ เพื่อป้องกนัความจาํเจ 

 
ความสําเร็จของการนิเทศ 

 วิจิตร ธีระกุล และคณะ (2519: 14-17) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการนิเทศ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานของผูถู้กนิเทศไดบ้รรลุจุดมุ่งหมาย ไวด้งัน้ีคือ 

1.  พยายามประชาสมัพนัธ์งานของผูถู้กนิเทศใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจและรับรู้ เพื่อความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
2.  ตอ้งใชม้นุษยสมัพนัธ์กบัผูถู้กนิเทศใหม้าก ไม่ถือเขาถือเรา 
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3.  มีทกัษะในการเป็นผูน้าํทางวิชาการท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4.  มีการประเมินผลในการทํางานอยู่เสมอๆ  ทั้ งการประเมินผลโครงการ การ

ประเมินผลวิชาการ การประเมินผลตนเอง 
ผูนิ้เทศท่ีประสบความสาํเร็จในการทาํงานจะตอ้งเป็นคนเฉลียวฉลาด ไดรั้บการอบรม

ในทางวิชาการ จิตวิทยา การเขา้สังคม มีประสบการณ์ทาํงานท่ีน่าพึงพอใจ เช่ียวชาญในการทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยวิธีประชาธิปไตย และไดรั้บการคดัเลือกมาเป็นอยา่งดี 

 
การนิเทศ  Coaching 
เป็นเทคนิคการนิเทศท่ีมุง้เน้นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูนําความรู้ใหม่ หรือเทคนิค 

วิธีการจดัการเรียนการสอนใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบติัจริง โดยความร่วมมือของผูท่ี้เช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูท่ีรับทาํหนา้ท่ีนิเทศ หรือจากเพื่อนครูดว้ยกนั ผลดีของการนิเทศแบบ“Coaching  คือ 

1.  ช่วยใหเ้กิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
2.  เปิดโอกาสใหคิ้ด ไดส้นทนาหรืออภิปรายเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน 
3.  เพิ่มพนูความรู้ความสามารถทางการสอน ทั้งของผูรั้บการสอนนิเทศและผูส้อนแนะ 
4.  ช่วยใหมี้การติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกนั 
5.  ช่วยใหค้รูท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดท้ดลองแนวคิดใหม่ ๆ ในภาวะแวดลอ้มท่ีไม่มี

ความกดดนั 
6. ช่วยเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
7.  ช่วยเสริมสร้างระบบการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั 
 เทคนิคการนิเทศแบบ “Coaching” จาํแนกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ีคือ 
 3.1.1  Coaching  เป็นการเสนอแนะท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือสนบัสุนนให้ครูไดน้าํ

ความรู้ท่ีได้รับไปฝึกปฏิบัติจริงให้ เกิดผลในห้องเรียนโดยความร่วมมือกันระหว่างครูกับ
ศึกษานิเทศก์ ครูกบัผูเ้ช่ียวชาญ ครูกบัครูผูนิ้เทศ หรือครูกบัผูบ้ริหารโรงเรียน ผูเ้สนอแนะจะเป็นผู ้
สังเกตการสอนตามประเด็นความตอ้งการของครูผูส้อน ใหข้อ้มูลป้อนเก่ียวกบัการสอนของครูตาม
ประเดน็ท่ีตกลงกนัไวแ้ละใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3.1.2  Collegial Coaching  เป็นการเสนอแนะท่ีเน้นความร่วมมือกันระหว่าง
เพื่อนครูดว้ยกนัเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเพ่ือนครูจะเป็นผูส้ังเกตการณ์ การสอนตาม
ประเด็นท่ีตกลงกนัไว ้ให้ขอ้มูลป้อนกลบั และช่วยวิเคราะห์แปลผลจากการสังเกต และกระตุน้ให้
หาแนวทางปรับปรุงการสอนในคร้ังต่อไป 

   3.1.3  Challenge Coaching  เป็นการเสนอแนะท่ีมุ้งเน้นการให้ความช่วยเหลือให้ครู
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนของตนหรือร่วมกนักาํหนดจุดมุ่งหมาย
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หรือ เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้การเสนอแนะรูปแบบน้ีจะมีการดาํเนินการเป็นกลุ่ม หรือเป็นหมู่คณะ 
และอาจมีบุคลากรท่ีเป็นผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืนๆ ร่วมเป็นคณะทาํงานดว้ย 

 
การนิเทศแบบคู่สัญญา 
การนิเทศแบบคู่สญัญาใชแ้นวคิดทฤษฎีของ ระบบ Buddy System ของทหารในสนามรบ  

ใชร้ะบบกระบวนการทาํงานแบบกลุ่มสมัพนัธ์ (Group Process) และใชแ้นวคิดท่ีมุ่งทั้งการพฒันา
คนและพฒันางาน คือ เนน้มิตรสมัพนัธ์ (Concern for People) และกิจสมัพนัธ์(Concern for 
Production) ใชท้ฤษฎีความสมัพนัธ์ของ Heider ท่ีวา่ คนเราถา้ชอบส่ิงใดหรือไม่ชอบส่ิงใด
เหมือนกนั จะเป็นมิตรกนัได ้ใชห้ลกัจิตวทิยาท่ีวา่ "คนเรารู้จกัตนเองจากการเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน" 
และใชป้รัชญา "หยนิ-หยาง"   คือ ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ไม่มีผูใ้ดท่ีดีพร้อม ทุกคนมีจุดเด่นและจุด
ดอ้ยในตวัเอง เหมือนกบัสีขาวท่ีมีจุดดาํหรือสีดาํท่ีมีจุดสีขาว  

 
จุดประสงค์ของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา 

    1. เพื่อใหค้รูท่ีสอนวิชาเดียวกนัหรือชั้นเดียวกนัสามารถนิเทศการสอนซ่ึงกนัและกนัได ้
    2. เพื่อใหค้รูท่ีสอนวิชาเดียวกนัหรือชั้นเดียวกนั ซ่ึงมีปัญหาอยา่งเดียวกนั สามารถสร้าง

นวตักรรมใหม่ เพื่อใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ร่วมกนัได ้
    3. เพื่อใหค้รูเกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน ดว้ยการเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการสอน 
    4. เพื่อใหค้รูเกิดเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีวา่ มิใช่การตรวจตราจบัผดิ แต่คือการ

พฒันาและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของครูในฐานะเพื่อร่วมวิชาชีพ 
การนิเทศแบบคลนิิก 
กระบวนการของการนิเทศแบบคลินิกตามรูปแบบของโกลดแ์ฮมเมอร์  จึงประกอบดว้ย 5 

ขั้นตอนท่ีมีความต่อเน่ืองกัน  ซ่ึงเรียกว่า  “วัฏจักรของการนิเทศ”  ซ่ึงเร่ิมตน้ด้วย  การประชุม
ปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน  เป็นพื้นฐานของความเขา้ใจและตกลงร่วมกนัระหว่างครูและผู ้
นิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  การสังเกตการสอน  ซ่ึงผูนิ้เทศจะดาํเนินการสังเกตการสอน
จริงของครู  การวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดวิธีการประชุม  คือการรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการ
สอนให้เป็นหมวดหมู่เป็นระบบเพ่ือนาํมาวิเคราะห์  และในขั้นตอนน้ีครูและผูนิ้เทศจะร่วมกนัคิด
และวางแผนขั้นตอนของการประชุมนิเทศด้วย  การประชุมนิเทศ  เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนของครู  และในขั้นสุดทา้ยคือ  การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ  
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและผูนิ้เทศไดป้ฏิบติัตั้งแต่เร่ิมตน้ในขั้นตอนท่ีหน่ึง  จนถึงขั้นตอนท่ีส่ี  
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เพื่อคน้หาถึงพฤติกรรมการนิเทศท่ีดี  และท่ีบกพร่องสมควรปรับปรุงโดยท่ีครูมีส่วนรับผิดชอบท่ี
จะใหข้อ้มูลป้อนกลบั  เก่ียวกบัพฤติกรรมการนิเทศ 

การนิเทศแบบคลนิิกตามรูปแบบของแอคคสัีนและแกลล์ 
 แอคคีสันและแกลล์ไดเ้สนอรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกไวอ้ย่างกะทดัรัด

และชดัเจน  โดยให้ความคิดเห็นไวว้่า  วิธีการของการนิเทศแบบคลินิกนั้นหมายถึงกระบวนการ
หรือกิจกรรมท่ีดาํเนินการตามขั้นตอนการนิเทศ  ซ่ึงเรียกว่า  “วฏัจกัร”  (Cycle)  การนิเทศแบบ
คลินิกตามแนวคิดของแอคคีสนัและแกลลไ์ดเ้สนอไว ้ 3  วฏัภาค  (phase)   ดงัน้ี 

 วฏัภาคท่ี 1  การประชุมปรึกษาหารือกนั  (planning  conference) 
 วฏัภาคท่ี 2  การสงัเกตการสอน  (classroom  observation) 
 วฏัจกัรท่ี 3  การประชุมใหข้อ้มูลป้อนกลบั  (feedback  conference) 

 
การนิเทศโครงการ AsSIL ช่วยครูได้อย่างไร 
การนิเทศการสอนท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. ช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน และการสอนของครู 
2. ครูสามารถประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน และการสอนของตนเองได ้
3. ช่วยใหค้รูแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการสอนกบัเพื่อนครู 
4. การนิเทศช่วยกระตุ้นให้ครูมีการวางแผนการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและ

พฒันาการสอนของตนเองได ้
5. การนิเทศเป็นกระบวนการท่ีทา้ทายให้ครูวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

และนาํผลมาพฒันาการสอนของตนเอง 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาระบบการวดัและประเมินการเรียนรู้ 

อังคณา  ตุงคะสมิต  (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย  เร่ือง การพัฒนาระบบการวดัและ
ประเมินผลระดบัชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยใชก้ารวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นนาศรีดงเคง็ จงัหวดัขอนแก่น สรุปผลว่า  การ
นาํระบบการวดัและประเมินผลชั้นเรียน ไปสู่การปฏิบติัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน การวดั
และประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ครูได้ใช้การวดัการประเมินด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย    ใชก้ารประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการสอน  และนาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน
และการสอนของครู  และ  พิกลุ  เอกวรางกรู (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยั  เร่ือง การวิจยัและพฒันา
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดบัประถมศึกษา สรุปไดว้่า ระบบการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์โดยตรงกบัผูส้อนและผูเ้รียน  ภายใตก้ารให้
ขอ้มูลป้อนกลบัและการกาํกับติดตามอย่างต่อเน่ือง  โดยปัจจยัเง่ือนไขสําคญัท่ีส่งผลให้ระบบ
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ประสบผลสาํเร็จคือ ความรู้ ความเขา้ใจและความตระหนักถึง คุณค่าท่ีไดจ้ากการประเมินของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

สมประสงค ์เสนารัตน์ (บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั ปัญหาในการประเมินผล สรุปไดว้า่ปัญหา
การประเมินทางการศึกษาของประเทศไทย มีสองประเด็น คือ ปัญหาการเขา้ใจผิดเก่ียวกับการ
ประเมินทางการศึกษา และปัญหาการวัดและประเมินผล ท่ี เกิดจากการวัดประเมินผลตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

1. กรณีของการเขา้ใจผิดเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษาเป็นเร่ืองเก่ียวกบั เช่น (1) มี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อการประเมิน (2) ใชผ้ลการประเมินไม่ตรงวตัถุประสงคก์ารประเมิน (3) คิดว่าการ
ประเมินเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภายนอก  (4) บางสถาบันยอมให้ผู ้บังคับบัญชา สามารถ
ปรับเปล่ียนการประเมินผลการเรียนได ้(5) คิดว่าผูเ้รียนไม่สามารถประเมินผลการสอนของอาจารย์
ได ้(6) คิดวา่คะแนนจากการสอบเป็นขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อการประเมินผลการเรียนไดอ้ยา่งดี (7) คิดวา่การ
ให้ผูเ้รียนไดเ้กรด A จาํนวนจาํกดั หรือให้D หรือ E มากๆ เป็นการสร้างคุณภาพของการศึกษา (8) 
คิดวา่การตดัเกรดตอ้งยดึตามสภาพโคง้ปกติ  

2. ปัญหาการวดัและประเมินผล ท่ีเกิดจากการวดัประเมินผลตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมุมมองของครูผูส้อน พบปัญหาเก่ียวกบัการวดัประเมินผล ดงัน้ี (1) มีความ
สับสนในคาํศพัทต่์างๆ ท่ีอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ขาดความมัน่ใจในวิธีการปฏิบติั
ของการวดัประเมินสภาพจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเทคนิคการวดัและวิธีประเมิน 
และ (3) เอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินผูเ้รียนในสถานศึกษาตอ้งการการจดัทาเป็นจานวนมาก 
แต่ไม่มีแบบฟอร์มท่ีสะดวกต่อการกรอกหรือดาํนินการทาํใหค้รูตอ้งมีภาระเพิ่มข้ึน 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษแ์ละคณะ (2543 :40-43) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาระบบการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ในทศันะของ
ศึกษานิเทศกแ์ละอาจารยท่ี์มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างการวดัและประเมินผลผูเ้รียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกบัระดบัอุดมศึกษา  และพบขอ้จาํกดัสามารถสรุปเป็นประเด็นหลกั ไดด้งัน้ี  1) ความรู้ดา้น
การประเมิน  ไดแ้ก่  การขาดความเขา้ใจ  ทกัษะ  ในเร่ืองการวดัและประเมินผล  2)  วิธีการประเมิน  
ไดแ้ก่การขาดวิธีการประเมินท่ีบ่งช้ีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Benchmark) ไม่มีรูปแบบการประเมิน
ท่ีเป็นรูปธรรม  ขาดความชดัเจน  ไม่โปร่งใส  และ 3)  เคร่ืองมือประเมิน  ขาดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ   
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สรุป 
 

โครงการวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครูระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ครูในฐานะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 จุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม ท่ีจาํแนกเป็นพุทธิพิสัย 
จิตพิสัยและทักษะพิสัย   มิ ติการคิดของมาซาร์โน  มิ ติของการคิดประกอบด้วย  5 มิ ติ  ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ การรู้คิดท่ีเกิดจากตนเอง (meta cognition) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค ์(critical and creative thinking) กระบวนการคิด (thinking process) ทกัษะการคิด
หลกั(core thinking skills categories) และความสัมพนัธ์ของความรู้เน้ือหาวิชากบัการคิด (content 
area knowledge) การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียนท่ีนํามาใช้กาํหนดระดับ
คุณภาพของงานท่ีแสดงออกเก่ียวกบันกัเรียนมีระดบัความเขา้ใจท่ีซบัซอ้น แบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ 
(1) ระดบัโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ระดบัโครงสร้างเด่ียว (3) ระดบัหลากหลายโครงสร้าง (4) ระดบัท่ี
แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ(5) ระดับแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย  
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ลกัษณะของสังคมท่ีจะเอ้ือต่อการสร้างปราชญส์ังคม คือ 
การผลกัดนัและการสร้างแรงจูงใจให้คนในประเทศหันมามาแสวงหาความรู้ ต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ 
และเสีย สละประโยชน์ส่วนตน เพื่อสังคมและประเทศชาติ ให้ทนักบัความเจริญของโลก  สังคม
ตอ้ง เป็นสังคมท่ีสร้างปัญญา  การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะนาํช่วยเหลือครู 
ติดตามงาน ช้ีแจงแนวทางปฏิบติั    เสนอแนะ  อบรมและฝึกสอน  สงัเกตการณ์  กระตุน้  แกไ้ข  ให้
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหผู้รั้บการนิเทศ สนใจในงานท่ี
รับผิดชอบ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดีข้ึน โดยใช้หลัก 
มนุษยสัมพันธ์และการใช้แรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้ผูรั้บการนิเทศ ปฏิบัติงานได้สําเร็จตาม
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การนําแนวคิดดงักล่าวไปใช้ในโครงการวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและการสอนของครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตร
มาตรฐานไปสู่ชั้นเรียน ซ่ึงจะตอ้งมีการฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้
และการสอน และการพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้   
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บทที ่ 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้  มีขั้นตอนการดาํเนินงาน และกิจกรรมการ
วิจยั ครอบคลุมกิจกรรมหลกัดงัน้ี 

1 การวิจยัและพฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน เป็นการวิจยัเอกสาร
เพื่อกาํหนดรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู  

การวิจยัและพฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม มีเอกสารสาระเก่ียวกบัความรู้ ดา้นการประเมิน วิธีการประเมิน และ
การพฒันา คุณภาพเคร่ืองมือประเมิน  รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอน
ของครู การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัมาตรฐานการ
เรียนรู้  มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการนาํหลกัสูตรไปใชค้ณะผูว้ิจยัไดน้าํความคิดตามวิธีการเชิงระบบมาปรับใช ้และได้
เสนอแนะแนวคิดวิธีการเชิงระบบไปใชใ้นโรงเรียน โดยคาดหวงัว่าจะช่วยให้การจดัการศึกษาท่ีมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันเป็นเหตุปัจจัยเก้ือหนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผลสูงและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงัภาพประกอบ 4 

กรอบความคิดเรื่องการวัดผลสัมฤทธ์ิ

วตัถุประสงค์

OBJECTIVES

ปัจจยันาํเขา้

INPUTS
กิจกรรม

PROCESSES

ผลผลิต

OUTPUTS
ผลลพัธ์

OUTCOMES

ผลสมัฤทธ์ิ 
RESULTS

ความประหยดั

ความมีประสิทธิผล

ความมีประสิทธิภาพ

 
ภาพประกอบ  4  กรอบความคิดเร่ืองการวดัผลสมัฤทธ์ิ 
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จากภาพประกอบ 4 อธิบายประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดด้งัน้ี 
ประสิทธิผล  พิจารณาจากระบบได้ทําหน้าท่ีโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ(Result)  

อนัประกอบดว้ยผลผลิต(Output-ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั) และผลลพัธ์(outcome-คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค)์  ประสิทธิผลจะสูงเม่ือตอบสนองวตัถุประสงคข์องระบบไดเ้ต็มท่ี  หากผลสัมฤทธ์ิไม่
ตอบสนองหนา้ท่ีของระบบจะถือวา่ไม่มีประสิทธิผล  ในระบบการศึกษาบุคคลสาํคญักคื็อ ครู 

ประสิทธิภาพ  พิจารณาจากผลผลิตท่ีเกิดจากกิจกรรมเปรียบเทียบกบัปัจจยันาํเขา้ กรณีท่ีได้
ผลผลิตสูงโดยปัจจยันาํเขา้คงท่ี  นัน่คือ กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ ในระบบการศึกษาบุคคลสาํคญั
กคื็อ ผูบ้ริหาร  และศึกษานิเทศก ์

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยักาํหนดการศึกษาหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม โดยคณะผูว้ิจยัไดว้างแผนนาํคะแนนจากการทาํกิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรม และ
คะแนนการทาํขอ้สอบหลงัการฝึกอบรมมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ จาํแนกเป็นประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E 1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E 2) 

 

2 การวิจยัทดลองรูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน การฝึกอบรมครู
เพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน การเลือกขอ้สอบจากฐานขอ้มูล และ
การพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมถึงการนิเทศการสอน  

การศกึษาครัง้น้ีใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิทดลอง  แบบแผนการทดลองแบบ Nonequivalent 
(Pretest and Posttest) Control - Group Design (Creswell 2002 :169)  ดงันี ้

 

  Group I O                 X   O 
  Group II O     O 

เม่ือ  Group I  แทน กลุ่มทดลอง 
 Group II แทน กลุ่มควบคุม 
  x     แทน     ชุดฝึกอบรมครูโครงการ AsSIL 
  O     แทน คะแนนวดัผลก่อน – หลงัการศึกษาชุดฝึกอบรมครู 
2.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
ประชากรคือโรงเรียนและครู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดันครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ปีการศึกษา  2552  
กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการเลือกตวัอย่างแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling)  

โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 8  โรงเรียน รายละเอียดมีดงัน้ี 
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ตาราง 3 กลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการประเมินเพือ่การเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู 

พืน้ที ่ โรงเรียน ช้ัน โรงเรียน จํ า น ว น
ห้องเรียน 

จํานวนสาระ จํานวนครู จํ า น ว น
นักเรียน 

หมายเหตุ 

ในเมือง 

ประถมฯ ป. 1-6 อนุบาลนครปฐม 

จ.นครปฐม 

6 3 18 900 
ครูรับผดิชอบ
1 สาระ / 1 
หอ้งเรียน  
กลุ่มสาระ 
ประถม: 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
มธัยม : 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ 
ภาษาองักฤษ 
 

ขยาย
โอกาส 

ป. 1-6 อนุบาลโพธาราม 

จ. ราชบุรี 

6 3 18 240 

ม.1 5 5 5 250 

มธัยมฯ ม.1 โรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ จ.เพชรบุรี 

1 5 5 55 

นอก
เมือง 

ประถมฯ ป. 1-6 โรงเรียนบา้นคลอง
มอญ อ.บา้นแหลม จ.
เพชรบุรี 

โรงเรียน
ธรรมาธิปไตย  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

โรงเรียนวดัโพรง
มะเด่ือ จ.นครปฐม 

6 

 

6 

6 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

 12 

160 

 

120 

240 

 

ข ย า ย
โอกาส 

ป. 1-6 โรงเรียนหาดเจา้
สาํราญ  อ.เมือง   
จ.เพชรบุรี 

6 3 10 180 

ม.1 1 5 5 30 

มธัยมฯ ม.1 โรงเรียนโพรงมะเด่ือ
วทิยาคม จ.นครปฐม 

1 5 5 40 

รวม 8 โรงเรียน  40 หอ้ง 5  สาระ 128คน 2200 คน 
 

โครงการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู 

การออกแบบการวิจยัเป็นแบบการทดลองเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจดั
กลุ่มครูในโรงเรียนเดียวกันเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเป็นครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ส่วน 
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กลุ่มควบคุมเป็นครูท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ กาํหนดระยะเวลา 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2552  ในทางปฏิบติัไดข้ยายเวลาเป็น ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2552 ซ่ึงประกอบไปดว้ย
กิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม คือ 

2.1) การฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการสอน 
ด้วยส่ือประสมและเทคนิควิธีการต่าง ๆท่ีหลากหลาย มุ่งให้ความรู้การประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) การประเมินการปฏิบัติ (performance base assessment) และการพัฒนา
เคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในดา้นความ
เท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ อาํนาจจาํแนก ความยากง่าย และค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํเคร่ืองมือไปใช ้
การแปลความหมายของคะแนนวดัผลประเมินผล และการใชข้อ้มูลผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้และพฒันาการสอน  

 
2.2) การพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยจดัทาํ

โครงสร้างของเคร่ืองมือ (test blueprint) ให้ตรงตามตัวช้ีวดัชั้นปีและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 โดยทํางานร่วมกันระหว่างครู 
ศึกษานิเทศก์และนักวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชุดเคร่ืองมือท่ีจดัทาํข้ึนมา
กาํหนดคุณลกัษณะไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.1) มุ่งวดัคุณลกัษณะ ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดัชั้นปีและมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งน้ีไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนครอบคลุม 3 ดา้นคือ 
ดา้นความรู้-วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (learning result)  ดา้นการปฏิบติังาน-วดัทกัษะกระบวนการ
ทํางาน  (performance outcomes)และทักษะการคิด  และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (good 
characters) และเม่ือนํามาจัดเขา้ชุดหรือฉบับแล้ว ได้พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( content 
validity) เป็นลาํดบัแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาคุณภาพดา้นอ่ืน ๆ เป็นลาํดบัรองลงไป 

2.2.2) จาํนวนชุดของเคร่ืองมือประเมิน (batteries of assessment tools) 
มีจาํนวนเท่ากบั 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษา และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดบั
มธัยมศึกษา   และเคร่ืองมือในแต่ละชุดจะประกอบไปดว้ยแบบประเมินย่อย (subtest) ท่ีมีจาํนวน
เท่ากบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ หรืออาจแบ่งขอ้สอบในแต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้ออกเป็นตอน ๆ ในชุดเคร่ืองมือก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสะดวกในการประมวลผลเพื่อนาํ
ขอ้มูลไปใชพ้ฒันานกัเรียนและครูไดต้รงประเด็น จาํนวนขอ้ของแบบประเมินในแต่ละชุดสามารถ
สะทอ้นลกัษณะท่ีมุ่งวดัไดอ้ย่างเพียงพอและสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ จาํนวน
เคร่ืองมือย่อยน้ี จะดาํเนินการครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดชั้นปี ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะ
นาํไปใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลเคร่ืองมือการประเมินสาํหรับครูในช่วงการขยายผลการดาํเนินงานในระยะ
ต่อไป สําหรับการทดลองใชจ้ริง จะพิจารณาเลือกมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีความสําคญัและจาํเป็น
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สําหรับนักเรียนไปใช้ในการประเมิน ทั้งน้ีจะพิจารณาตกลงร่วมกับครูผูป้ฏิบติั และผลจากการ
ทดลองใชค้วรจะทาํให้ไดแ้นวทางในการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนท่ี
ไดผ้ลท่ีช่วยทาํใหค้รูเกิดความรู้ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด และทกัษะดา้นการประเมินการเรียนรู้ 
รวมทั้งความสามารถในการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน ใน
ขณะเดียวกนันกัเรียนมีการพฒันาดา้นการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 

   2.2.3) ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินโดยประมาณของแบบ
ประเมินย่อยประมาณ 50 นาที  โดยจะทาํการประเมินในลกัษณะของ interim assessment ไม่น้อย
กว่ามาตรฐานการเรียนรู้ละ 1 คร้ัง ผลการประเมินท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังจะนําไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันาการสอนของครูเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสาํคญั และคาํนึงถึงความเพียงพอของ
ขอ้มูลผลการประเมินท่ีนําไปสู่การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการสอนเพื่อพัฒนา
นกัเรียนใหเ้กิดผลเชิงประจกัษใ์นระหวา่งการทดลองใช ้

2.2.4) รู ป แบ บ ข อ ง เค ร่ื อ ง มื อ ป ระ เมิ น  ( form of assessment tools) 
กาํหนดให้มีความหลากหลายตามลกัษณะท่ีมุ่งวดัท่ีกาํหนดไวใ้นตวัช้ีวดัและวิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมิน โดยคาํนึงถึงลกัษณะท่ีตอ้งการมุ่งวดัในเน้ือหาหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ (relevance) ความ
เป็นปรนยั(objectivity) ในการให้คะแนน สามารถประมวลและแปลผลเพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ
ได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว สะดวกและง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และสารสนเทศท่ีได้สามารถสะท้อน
ความกา้วหน้าดา้นการเรียนและดา้นอ่ืน ๆ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ความกา้วหน้าของการเรียน
ของนักเรียนในระดบัห้องเรียนและในระดบัโรงเรียน โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นแกนสําหรับการพิจารณาความก้าวหน้าหรือพฒันาการของนักเรียนในดา้น 
ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล รวมถึงระดบัชั้นเรียน และสถานศึกษา 

เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจะตอ้งพฒันาข้ึนภายใตกิ้จกรรมการวิจยั ประกอบไปดว้ยรายการต่างๆ 
ดงัน้ี  

ตาราง 4 กรอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั 
ผลผลติ จํานวน หมายเหตุ 

1. หลกัสูตรการฝึกอบรม/ ชุดฝึกอบรม/ กิจกรรมการพฒันาครู  ดา้นการประเมิน
การเรียนรู้ 

1 ชุด 
ต่อหน่ึงหน่วย
ฝึกอบรม 

2. ชุดเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี
1- มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

23 ชุด 1 ชุด : 1 สาระ :1 
ชั้นปี 

3. คู่มือ/ แนวการใชร้ะบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอน
ของครู 

7 เล่ม 1 ชุด : 1 ชั้นปี 

 
รายละเอียดของเคร่ืองมือตามตาราง 5 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตาราง 5 กรอบของชุดเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ป.1 – ม.1 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จาํนวนเคร่ืองมือตามชั้นปี รวม 
ป. 1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 จาํนวนชุด

เคร่ืองมือ 
(test 
batteries) 

จํ าน ว น
เคร่ืองมือ
ฉบบัยอ่ย
(subtest) 

              

ภาษาไทย 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 7 35 
คณิตศาสตร์ 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 7 98 
วิทยาศาสตร์ 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 7 91 
สงัคมศึกษาฯ             1 10 1 10 
ภาษาองักฤษ             1 8 1 8 
รวม 3 32 3 32 3 32 3 32 3 32 3 32 5 50 23 242 

 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 

การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  คณะครูผูร่้วมโครงการไดรั้บคาํแนะนาํใหด้าํเนินการ
ตาม ลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผลและวิธีสร้างแบบทดสอบกลุ่มสาระ วิชา
ภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

3. วิเคราะห์คุณลักษณะของขอ้สอบ แต่ละสาระและมาตรฐาน และตัวช้ีวดัแกนกลาง 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อกาํหนดระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัดา้นความรู้  ทกัษะการทาํงาน ทกัษะ
การคิด ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

4. สร้างแบบทดสอบรายตวัช้ีวดั สร้างแบบทดสอบสําหรับชั้น ป.3 ถึง ม.1 เป็นขอ้สอบ
แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก และสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้น ป. 1 
และ ป. 2 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตวัเลือก  

5. นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางวดัผล จาํนวน 5  คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวช้ีวดัแกนกลางและ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดงัน้ี 
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ถา้ขอ้สอบวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ได ้1 คะแนน 
ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไดต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ได ้0 คะแนน 
ถา้ขอ้สอบวดัไม่ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ได ้–1 คะแนน 

นาํคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน มาหาค่าเฉล่ียขอ้สอบแต่ละขอ้โดยการวิเคราะห์หาค่า 
IOC เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้คาํถาม 

1. ขอ้สอบท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.5 คดัเลือกไว ้
2. ขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.5 พิจารณาปรับปรุงหรือตดัท้ิง 

 ผลจากการวิเคราะห์ค่า IOC ไดค่้าระหวา่ง 0.6 ถึง 1.00 ผา่นเกณฑ ์0.5 ทุกขอ้  
 

6. ครูผูร่้วมโครงการนาํขอ้สอบท่ีพฒันาแลว้เลือกไปใชก้บันกัเรียนในความรับผดิชอบของ
ตนเอง 

3) จดัทาํคู่มือในการนํารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอนไปใช้ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนและพัฒนาการสอนของครูให้มีความ
เหมาะสมและสนองตอบความต้องการจําเป็นด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  สาระท่ีนําเสนอ
ประกอบดว้ยแนวคิดและหลกัการท่ีสาํคญัและมีความจาํเป็นต่อการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ลกัษณะของเคร่ืองมือและวิธีการนาํเคร่ืองมือไปใช ้วิธีดาํเนินการประเมินผูเ้รียนท่ีหลากหลายและ
สามารถใหส้ารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการพฒันาผูเ้รียน การวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินการ
เรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการประเมินภาพรวมในระดบัชั้นเรียนและสถานศึกษา การให้
ขอ้มูลป้อนกลบัและการรายงานผลการประเมิน การนาํผลการประเมินไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียน โดยคู่มือท่ีจัดทาํจะมีลักษณะเชิงปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน มีขั้นตอนการ
ดาํเนินงานท่ีเป็นระบบ มีการนาํเสนอตวัอย่างพร้อมกบัคาํอธิบายประกอบท่ีชดัเจน ใชภ้าษาท่ีส่ือ
ความไดต้รงกนั ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติัและปฏิบติัแลว้ไดผ้ลตรงกนั 

3 การนิเทศโครงการ : มุ่งส่งเสริมพลังอํานาจ(empowerment)ให้แก่ครูและผู ้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการนาํรูปแบบไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมการกาํกบัติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ขอ้เสนอแนะ คาํปรึกษาและหาแนวทางร่วมกับครูในการนําเคร่ืองมือไปใช้ การ
วิเคราะห์ผลการประเมิน การแปลความหมายผลการประเมินและการปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกบัผลการประเมินเพื่อนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในมาตรฐานการ
เรียนรู้หรือหน่วยการเรียนต่อไป  

สรุป ขั้นตอนและกิจกรรมการดาํเนินงาน การวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ดงัน้ี  
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ระยะที ่1        

การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้และ
การสอน 

 ระยะที ่2         

การพัฒนาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
รูปแบบการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้และ
การสอน 

 ระยะที ่3         

ก า ร วิ จั ย ท ด ล อ ง
รูปแบบการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และการสอน 

 ระยะที ่4          

การประเมินรูปแบบ
ก าร ป ร ะ เมิ น เ พ่ื อ
พั ฒ น าก าร เรี ยน รู้ 
และการสอน  

 

1.วิเคราะห์หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้ น พ้ื น ฐ า น 
พุ ท ธศัก ราช  2551 
แ ล ะตั ว ช้ี ว ัด แ ล ะ
ส าร ะ ก าร เรี ย น รู้
แกนกลาง  

2. ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เ ก่ี ย วข้ อ งกับ ก าร
ประเมินการเรียนรู้
และการสอน  

3.ศึกษารูปแบบการ
ประเมินการเรียนรู้
ของนั ก เรี ยน และ
การสอนของครู   

 1. ก า ร พั ฒ น า
หลกัสูตรฝึกอบรมมี
เ อ ก ส า ร ส า ร ะ
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม รู้
รูปแบบการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ยน แล ะก าร
สอนของครู   

2. ก า ร พั ฒ น า
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้และเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ตาม
ตัว ช้ี ว ัดม าตรฐ าน
การเรียนรู้  (ประถม
ฯ 6x3 = 18;   มัธยม
ฯ  1 x5 = 5 ร ว ม
ทั้งส้ิน 23 ฉบบั (242 
ฉบบัยอ่ย)  

 1 การ ฝึกอบรมค รู
เพ่ือใช้รูปแบบการ
ป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ
พฒันาการเรียนรู้และ
การสอน  การเลือก
ข้ อ ส อ บ จ า ก
ฐานข้อมูล และการ
พั ฒ น า เค ร่ื อ ง มื อ
ประเมินการเรียน รู้
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  

2. การศึกษาวิจยัและ
การประเมินเพ่ือการ
เรียนรู้ของนักเรียน
และการสอนของครู 
รวมถึงการนิเทศการ
สอน  โดยออกแบบ
การวิจยัเป็นแบบการ
ทดลองเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  

 รายงานการวิจัยและ
พัฒนาการประเมิน
เพ่ือการเรียนรู้  และ
ผลผลิต ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรฝึกอบรม
และเอกสารประกอบ 

2. เคร่ืองมือประเมิน
ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ชั้ น  ป .1 – ป .6  และ 
ม.1 และ คู่มือการใช้
รูปแบบการประเมิน
เพ่ื อการเรียน รู้ของ
นกัเรียนและการสอน
ของครู 

 

 

    

    

ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนและกิจกรรมการดาํเนินงาน การวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้   
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บทที ่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจยัและพฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน เป็นการวิจยัเอกสาร

เพื่อพฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู และศึกษาผลการใช้
รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การพฒันารูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และการสอน 

 คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารตามประเด็นต่าง ๆ มีการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการเรียนรู้และการสอน และศึกษารูปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของนกัเรียนและการสอนของครู  สรุปผลได ้ดงัน้ี 

1. รูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษาเอกสารสรุปไดว้า่  รูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและ
การสอนของครู อธิบายไดด้ว้ยวิธีการเชิงระบบท่ีอาศยัขั้นของการพฒันาหลกัสูตร ตามแนวคิดของ
ไทเลอร์ จาํนวน 4 คาํถาม ท่ีกล่าวไวว้า่  

1. จุดหมายการศึกษาอะไรท่ีโรงเรียนแสวงหา(What educational purposes should the 
school seek to attain?) 

2. ประสบการณ์อะไรท่ีจะนํามาจัดการศึกษา(What educational experiences can be 
provided that are likely to attain these purposes?) 

3. การจดัประสบการณ์อยา่งไรจึงจะมีประสิทธิผล(How can these educational experiences 
be effectively organized) 

4. รู้ไดอ้ยา่งไรว่านกัเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้(How can we determine whether and to 
what extent these purposes are being attained?) 

คาํถามขอ้แรก หมายถึง จุดประสงคก์ารเรียนรู้  คาํถามขอ้ทีสอง หมายถึง สาระการเรียนรู้ 
คาํถามขอ้ท่ีสาม หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้และคาํถามขอ้ท่ี 4 หมายถึง การประเมินผลการ
เรียนรู้  จากแนวคิดของไทเลอร์น้ี  สามารถนําเสนอรูปแบบระบบการพัฒนาหลักสูตร ดัง
ภาพประกอบ 6ไดด้งัน้ี 
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Curriculum Development System : CDS

C urriculumC urriculum

&&

InstructionInstruction

C ustomers/C itizensC ustomers/C itizens

M easureM easure TargetTarget InitiativeInitiativeO bjectiveO bjective
2.สาระ การเรียนรู ้

(Learning C ontent)

2.สาระ การเรียนรู ้
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M easureM easure T argetTarget InitiativeInitiativeO bjectiveO bjective

L earning & G rowthL earning & G rowth

4.การประ เมินผลการเรียนรู ้
(Evaluation of Learning Outcome)

4.การประ เมินผลการเรียนรู ้
(Evaluation of Learning Outcome)
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BudgetBudget
1.จุดประ สงค์การเรียนรู ้

(Learning Objectives)

1.จุดประ สงค์การเรียนรู ้

(Learning Objectives)

M easureM easure TargetT arget InitiativeInitiative

Internal Business ProcessInternal Business Process

O bjectiveO bjective 3.ประ สบการณก์ารเรียนรู ้

(Learning Experiences)

3.ประ สบการณก์ารเรียนรู ้

(Learning Experiences)

Dr.Sutep Uamcharoen

 
ภาพประกอบ 6  ระบบการพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development System : CDS) 
 
จากระบบการพฒันาหลกัสูตร อาจเขียนเป็นระบบย่อยได ้2 ระบบ ประกอบดว้ยมิติดา้น

หลกัสูตร และมิติดา้นการเรียนการสอน ดงัภาพประกอบ 7   

มิติด้านการเรียนการสอน
(สอนอยา่งไร )

มิติด้านหลักสูตร
(สอนอะไร)

Curriculum Development System :Linear Model

 
ภาพประกอบ 7 ระบบยอ่ย มิติดา้นหลกัสูตร และมิติดา้นการเรียนการสอน 
 
จากภาพประกอบ 7 มิติดา้นหลกัสูตร  เป็นมิติท่ีกล่าวเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และ

สาระการเรียนรู้ ส่วนมิติดา้นการเรียนการสอน  เป็นมิติท่ีกล่าวเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการวดัและประเมินการเรียนรู้   

 
คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาและสร้างเป็นรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน  ตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบยอ่ย ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน 

 
จากภาพประกอบ 8 รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน  ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ( Content and Learning Standards : S ) เก่ียวขอ้งกบั

มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบเพื่อช่วยใหน้กัเรียนบรรลุผลสมัฤทธ์ิสูงสุด ดว้ยการ

ระบุความรู้ มโนทศัน์ และทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อการบรรลุความสาํเร็จในแต่ละระดบัคุณภาพ 
1.2 การวัดผลการเรียนรู้และการสอน  (Measurement in Learning and Instruction : M) 

เก่ียวขอ้งกบัการวดัผล เร่ิมจากการออกแบบการเรียนรู้และหรือแบบจาํลองการเรียนการสอนท่ี
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบดว้ยสาระสําคญั 3 ประการ คือ 1)  การวิเคราะห์การ
ปฏิบติั  2) การเลือกภาระงานให้นักเรียนแต่ละคน และ 3) การวดัระดบัคุณภาพในการเรียนรู้ทั้ง
ผลผลิต(Output) และผลลพัธ์ (Out come) 

1.3 การประเมินการเรียนรู้ (Assessment for learning : A) เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและการให้
ระดบัคุณภาพในการเรียนรู้ มีสาระสาํคญั 5 ประเดน็ คือ 1)  การใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีประสิทธิผลต่อ
นกัเรียน 2)  การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน  3)  ครูปรับการเรียน
การสอนโดยใชร้ายงานผลการประเมิน  4) ยอมรับวา่การประเมินผลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและเห็น

 S 

 M  A 

 Content and  
Learning  
Standards : S 

Understanding 
by  Design  : 
Backward Design  

Formative&Summative 
Evaluation ; Objective  
Bloom, MaZarno 
SOLO Taxonomy 

 Tools : Test 
Observe; Interview; 
Questionnaire 

Evaluation :  
Achievement 
Aptitude 
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คุณค่าในตนเองของนกัเรียน ซ่ึงมีความสาํคญัในการเรียนรู้  5) นกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีความสามารถ
ในการประเมินตนเองและเขา้ใจถึงวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง 

การพฒันาปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และการสอน 
การพฒันาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน 

ประกอบไปดว้ย การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม มีเอกสารสาระเก่ียวกบัความรู้ รูปแบบการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือวดัผล
การเรียนรู้ตามตัวช้ีว ัดมาตรฐานการเรียนรู้  มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย
ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1.การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม มีเอกสารสาระเก่ียวกบัรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนและการสอนของครู  ดงัน้ี 

 
หลกัสูตรการฝึกอบรมครูเพ่ือใช้รูปแบบการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการสอน 

 
ขั้นตอนการจัดทาํหลกัสูตร 

หลกัสูตรการฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอนน้ี
ดาํเนินตามแนวทาง Technical- Scientific Approach  โดยใชรู้ปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler  
ซ่ึงมีขั้นตอนหลกั 3  ขั้นตอนคือ 

1.  กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
2. การเลือกประสบการณ์การฝึกอบรม 
3. การประเมินผลการฝึกอบรม 
 1. ขั้นกาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร 

การฝึกอบรมครูเพื่อใช้รูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน
กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตรการฝึกอบรม ดงัน้ี 
  1    เพื่อให้ความรู้กบัครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ

สอน ในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.1 ระบบการพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรอิงมาตรฐาน ความสัมพนัธ์ของมาตรฐาน

การเรียนรู้กบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.2 การประเมินการเรียนรู้  การวดัและประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  ระหว่าง

เรียน  และหลงัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม  มาซาร์โน และบริกส์ 
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1.3 การออกแบบ(หลกัสูตร)การเรียนรู้  ตามแนวคิด Understanding by Design 
การออกแบบโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  Backward design 

1.4 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้(ตาม
ตวัช้ีวดั)ระหวา่งเรียน และการวดัการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 

1.5 การประเมินการเรียนรู้  ตามสาระและมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํคู่มือดาํเนินการสอบ 

 
 2. เพื่อฝึกทกัษะให้กบัครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ

สอนดงัน้ี 
2.1 วิเคราะห์ขอ้สอบปลายภาคกบัตวัช้ีวดั 
2.2 วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ จากตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ฯ 
2.3 วิเคราะห์งาน(job) ภาระงาน(task) จากตัวช้ีว ัดและสาระการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรฯ 
2.4 การสร้างเคร่ืองมือวดัผลในระหว่างเรียนท่ีมีความหลากหลายตามลกัษณะท่ีมุ่ง

วดัท่ีกาํหนดไว ้พร้อมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
2.5 การสร้างเคร่ืองมือวดัผลปลายภาคเรียนท่ีเป็นขอ้สอบปรนยั แบบเลือกตอบ 

 
 2.  ขั้นการเลือก จัด และเรียงลาํดับประสบการณ์ 
 ไดพ้ิจารณาใน 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
  2.1 การคัดเลือกและจัดลําดับเน้ือหา  ตามความตอ้งการจาํเป็นของครูโครงการ 

AsSIL  โดยยดึระบบการพฒันาหลกัสูตรเป็นขอบข่าย  
การฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน มี

หลกัสูตรการฝึกอบรม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1.1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรอิงมาตรฐาน  ความสัมพันธ์ของ

มาตรฐานการเรียนรู้กบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา  
2.1.2  การประเมินการเรียนรู้  การวดัและประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  ระหว่าง

เรียน  และหลงัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม  มาซาร์โน และบริกส์ 
2.1.3  การออกแบบ(หลกัสูตร)การเรียนรู้  ตามแนวคิด Understanding by Design 

การออกแบบโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  Backward design  
2.1.4  เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้

(ตามตวัช้ีวดั)ระหวา่งเรียน และการวดัการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
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2.1.5 การประเมินการเรียนรู้  ตามสาระและมาตรฐาน ของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํคู่มือดาํเนินการสอบ 

 
  2.2 การจัดประสบการณ์  การจัดลาํดับและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ได้ใช้

ลกัษณะการฝึกอบรมแบบการเรียนรู้ตามภาระงาน(task base learning) เพราะเป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่ง
ผลสําเร็จของภาระงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูโครงการ AsSIL โดยจดัให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการเรียน รู้สรรค์ส ร้างนิยม  (Constructivism) ท่ีค รูโครงการ  AsSIL  จะเรียน รู้ด้วย
กระบวนการจดัการความรู้ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ  

การฝึกอบรมครูตามเน้ือหาสาระดงักล่าวน้ี  คณะวิจยัไดป้ระชุมปรึกษา แลว้กาํหนดเป็น
แนวทางในการฝึกอบรม  โดยการบรรยายให้ความรู้  และฝึกปฏิบติั  มีการมอบหมายภาระงานเพื่อ
นาํไปพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ต่อไป  สรุปได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตาราง 6 หลกัสูตรการฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน 
วนัท่ี ความรู้ ฝึกปฏิบติั ภาระงาน ศึกษาเพิ่มเติม 

1 ระบบการศึกษา  ระบบการ
พฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรอิง
มาตรฐาน ความสมัพนัธ์ของ
มาตรฐานการเรียนรู้กบั
องคป์ระกอบของหลกัสูตร
สถานศึกษา 

วิเคราะห์
ขอ้สอบปลาย
ภาคกบัตวัช้ีวดั 

ปรับแกข้อ้สอบ
ใหต้รงตาม
ตวัช้ีวดั 

1. พื้นฐาน 
ความรู้การ
พฒันาหลกัสูตร 
2. หลกัสูตรเนน้
ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

2 การประเมินการเรียนรู้  การวดั
และประเมินการเรียนรู้ : ก่อน
เรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงั
เรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตาม
แนวคิดของบลูม  มาซาร์โน 
และบริกส์ 

วิเคราะห์
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ จาก
ตวัช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้
ฯ 

จดักลุ่ม
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ และ
แบ่งเป็นการวดั
ระหวา่งและ
หลงัเรียน 

1.จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 

2.การพฒันาและ
ประเมินทกัษะ
การคิดระดบัสูง 
 

3 การออกแบบ(หลกัสูตร)การ
เรียนรู้  ตามแนวคิด 
Understanding by Design การ
ออกแบบโครงสร้างการจดัการ
เรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  

วิเคราะห์งาน
(job) ภาระงาน
(task) จาก
ตวัช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้

กาํหนด
ผลสมัฤทธ์ิ 
ผลผลิต และ
ผลลพัธ์ แลว้จดั
โครงสร้างการ

1.การออกแบบ
แบบยอ้นกลบั 
2.การกาํหนด
ผลการเรียนรู้ 
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วนัท่ี ความรู้ ฝึกปฏิบติั ภาระงาน ศึกษาเพิ่มเติม 
Backward design ตามหลกัสูตรฯ เรียนการสอน 

4 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการ
เรียนรู้(ตามตวัช้ีวดั)ระหวา่ง
เรียน และการวดัการเรียนรู้
ปลายภาคเรียน 

การเขียน
เคร่ืองมือวดัผล
ในระหวา่งเรียน
พร้อมเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน 

การเขียน
ขอ้สอบปลาย
ภาคตามรูปแบบ
ท่ีกาํหนด 

1. มโนทศัน์การ
เรียนรู้ และการ
วดัผลการเรียนรู้ 

5 การประเมินการเรียนรู้  ตาม
สาระและมาตรฐาน ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํ
คู่มือดาํเนินการสอบ 

การสร้าง
เคร่ืองมือวดัผลท่ี
มีความ
หลากหลายตาม
ลกัษณะท่ีมุ่งวดั
ท่ีกาํหนดไว ้

การใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีสร้างข้ึนวดัผล
ในระหวา่งเรียน 
และปลายภาค 

1.การวดัและ
ประเมินอิง
มาตรฐาน 

 
 การจัดกิจกรรมของหลักสูตร ได้จัดข้ึนตามจุดหมายของหลักสูตร  การเลือก

กิจกรรมเนน้ใหเ้หมาะสมกบัความถนดัความสนใจของครูโครงการ AsSIL โดยกาํหนดนดัหมายพบ
กนักบัคณะวิทยากร  จาํนวน 5 คร้ัง ในแต่ละคร้ังประกอบดว้ยการให้ความรู้ การฝึกปฏิบติั การ
มอบหมายเก่ียวกบัภาระงานเพ่ือให้คาํแนะนาํ ปรับปรุงแกไ้ขผลงาน(เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้)  
และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารเสนอแนะ เอกสารแปลท่ีคดัสรรมา 

   3.  ขั้นการประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม 
  Tyler (อ้างถึ งใน  Ornstein &Hunkins: 1993)  ให้ ความสํ าคัญ  การประ เมิน 

หลกัสูตรในด้านประสิทธิภาพของการวางแผนและการปฏิบัติ เพราะ จาํเป็นตอ้งทราบว่าการ
ฝึกอบรมนั้นทาํให้บงัเกิดผล ท่ีตอ้งการจริง ๆ หรือไม่   และเป็นส่ิงสําคญัมากท่ีตอ้งพิจารณาว่า
หลกัสูตรทาํให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่   การประเมินผลตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดประสงคห์ลกัสูตรเสมอ 
สาํหรับการประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และ
การสอนไดก้าํหนดหลกัฐาน ความสาํเร็จในการประเมินไว ้ดงัน้ี 

1. โครงสร้างของการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ หรือท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือท่ีวา่ Unit Plan 

2. เคร่ืองมือวดัผลในระหวา่งเรียน  ท่ีใชป้ระกอบกบัแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 ภาค
เรียน  

3. ขอ้สอบปลายภาค ท่ีครอบคลุมตวัช้ีวดัและตรงกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 
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การนิเทศ โครงการ AsSIL 

 

 การนิเทศโครงการ AsSIL  คณะผูว้ิจยัใชก้ารนิเทศเพื่อให้ครูประเมินการเรียนรู้
ของนกัเรียนและพฒันาการสอนอยา่งต่อเน่ือง จากการนิเทศติดตามโครงการ AsSIL กล่าวสรุปได้
ว่า ครูและผูบ้ริหาร(ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการการฝ่ายวิชาการ รวมถึงครูท่ีทาํหนา้ท่ีหวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ) มีความสําคญัต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู เพราะการสอนเป็นหน้าท่ี
หลกัของครู ไม่ว่าจะเป็นครูสอนในระดบัการศึกษาใดหรือประเภทวิชาใด และผูบ้ริหารก็เป็นส่วน
สาํคญัในการนิเทศการสอนแก่ครู เพื่อคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน นาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียน
ให้เป็นคนดี และมีความสุข ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ AsSIL จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชข้อ้มูลจากการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีให้ความสําคญักบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัแกนกลาง ครูมี
ความมัน่ใจในการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนมากข้ึน 

จากการนิเทศติดตามโครงการ AsSIL คณะผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารนิเทศมาหลายวิธี มีความเห็นว่า
การนิเทศเป็นวิธีหน่ึงท่ีต้องอาศัยการร่วมมือกัน ซ่ึงหมายถึงคณะผูว้ิจัยกับผูรั้บการนิเทศ(คือ 
ครูผูส้อน) โดยหลกัความร่วมมือกนั ถือเป็นการนิเทศท่ีเป็นกลัยาณมิตร เทคนิควิธีการนิเทศนั้น
สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบรวมทั้งสามารถผสมผสานแต่ละรูปแบบเขา้ดว้ยกนั แต่จะใชรู้ปแบบใด
นั้ น ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของครูแต่ละโรงเรียนเป็นสําคัญ  เน่ืองจาก
คณะผูว้ิจยัให้ความสําคญักบัการทาํงานร่วมกนัของครู ฉะนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของคณะผูว้ิจยั และ
ครูผูส้อน และผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีจะตอ้งการช่วยกนัจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ    เพื่อให้
นกัเรียนมีความรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

จากการประเมินสภาพโดยทัว่ไป พบว่า ครูตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นการประเมินการ
เรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู การเขา้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงในเร่ืองการให้
ความรู้แต่ดว้ยระยะเวลาท่ีจาํกดั ครูจะตอ้งนาํไปฝึกทกัษะอยา่งต่อเน่ือง จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารนิเทศ
เพื่อช่วยเหลือครู ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัใหมี้การนิเทศติดตามโครงการ AsSIL โดยใชท้ั้งหลกัการ
นิเทศแบบมีรูปแบบและการนิเทศแบบไม่มีรูปแบบ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. การนิเทศด้วยการให้คาํปรึกษาหารือเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิธีน้ีจะแจง้ใหค้รูทราบวา่ เม่ือครูมีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้ หรือการพฒันาการ
สอนใดๆ กต็ามอาจปรึกษาหารือกบัคณะผูว้ิจยั  โดยคณะวิจยัไดใ้หต้ารางเวลาท่ีว่างไว ้แลว้ใหค้รูไดมี้
โอกาสขอคาํปรึกษาได้จริงๆ  สําหรับหน่วยวิจยั คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั  เอ่ียมจินดา  ไดด้าํเนินการ
ดงัน้ี 
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 การติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท ์  
 การติดต่อส่ือสารขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. การนิเทศด้วยการจัดให้มีการช้ีแจง ปรับแก้ไขเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ ท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัแกนกลาง ตามวนัเวลาท่ีนัดหมาย ณ  ท่ีตั้งของโรงเรียนต่างๆท่ีครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ  เช่น 

     2.1 การนิเทศครู จาํแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี  
     2.2 การนิเทศครู จาํแนกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ตามความสนใจของครู  

 

การนิเทศติดตามโครงการ AsSIL ใช้วิ ธีการนิเทศดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  หรือใน
ระยะแรกจดัการนิเทศเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่เน่ืองจากตวัช้ีวดัแกนกลางมีความ
แตกต่างกนั ประกอบกบัครูมีภาระงานสอนไม่สามารถรับการนิเทศพร้อม ๆ กนัได ้จึงไดนิ้เทศเป็น
รายชั้นปี ซ่ึงในการนิเทศนั้น มีทั้งการนิเทศท่ีมีรูปแบบและการนิเทศท่ีไม่มีรูปแบบ แต่อยา่งไรกต็าม
คณะผูว้ิจยัมีหลกัการในการนิเทศแบบคลินิก(Clinical Supervisio)โดยอาศยัความเป็นกลัยาณมิตร
ในการนิเทศ จึงจะทาํใหก้ารนิเทศมีประสิทธิภาพ 

 

คณะผูว้ิจยัตระหนกัดีว่าผูนิ้เทศท่ีดีควรมีความรอบรู้ในเร่ืองการวิจยั การเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษา การพฒันาหลกัสูตร ระบบการเรียนการสอน การประเมินผล จึงไดศึ้กษาคน้ควา้ในเร่ือง
ของ หลกัการ ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน เทคนิคการวดัและประเมิน
การเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงทฤษฎีสรรคส์ร้างความรู้ การจดัการความรู้ เพื่อให้ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการ
ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของตนเองดว้ย อีกทั้งไดศึ้กษาเก่ียวกบัหลกัการนิเทศ 
เพื่อให้มีความรอบรู้ท่ีจะนาํไปใชใ้นการนิเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีดีของผู ้
นิเทศท่ีจะตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะไปแนะนาํใหค้าํปรึกษาแก่ครู  

 

วธีิดําเนินการนิเทศ 
คณะผูว้ิจยัวางแผนการนิเทศติดตามให้ครูดาํเนินการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตาม

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  และให้คาํแนะนําให้ครูได้มีการพฒันาและปรับปรุงการสอนของ
ตนเอง ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

 กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการเขียนขอ้สอบและเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหค้วามรู้ดา้นหลกัการวดัและประเมินการ
เรียนรู้ ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยให้ครูนําเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน อาทิ ขอ้สอบปลายภาคในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเคยใช ้มาพฒันาให้
สอดคลอ้งตรงกนักบัตวัช้ีวดัแกนกลาง และนาํขอ้สอบท่ีพฒันาแลว้ และเขียนเพิ่มเติมมานาํเสนอใน
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ท่ีประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนิเทศตามท่ีคณะผูว้ิจยัมอบภาระงานให้ครูไปพฒันาเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ ให้ครบทุกตวัช้ีวดัและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัระหว่างหัวขอ้ของหน่วยการเรียนรู้ 
โดยเนน้การพฒันาผูเ้รียน 3 ดา้น  คือ  ดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ( Skill )   และความสามารถ 
(Ability)  มีการวัดผลประเมินผล  4 ด้าน  คือ  ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   การปฏิบัติ
(กระบวนการและผลผลิต )   การพฒันาสมรรถนะสาํคญั และการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 2.2. กิจกรรมท่ี  2 การนิเทศตามประเด็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
กาํหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และการวดัและประเมินการเรียนรู้ ซ่ึงมี 3 ระยะ คือ การประเมิน
ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลงัเรียน จากนั้นจึงพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  (ระหว่างการ
สอน และ เม่ือเสร็จส้ินการสอน) ครูจะประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน โดยคณะผูว้ิจยัช้ีแนะให้
ผูส้อนใชเ้คร่ืองมือประเมินตามโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้ เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการ
ประเมินการเรียนรู้ในระหว่างเรียนครบทุกเคร่ืองมือแล้ว วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน พร้อมให้คาํแนะนาํในการออกแบบ
การเรียนรู้ตามแนวคิดแบบยอ้นกลบั(Backward Design)  

 2.3  กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการการออกแบบการเรียนรู้ 
ตามแนวคิด Under Standing by Design คณะผูว้ิจยัจดัให้มีการประชุมทบทวน ให้ความรู้ดา้นการ
ออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั(Backward Design) คณะผูว้ิจยัอธิบายและแนะนาํการออกแบบ
การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีละขั้นตอน นําเสนอแนวคิดการกาํหนดระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยอาศยัแนวคิด SOLO Taxonomy (ระดบัคุณภาพ 1, 2, 3 – U, 
M, R) คณะผูว้ิจยัไดส้รุปและยกตวัอยา่งการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบั(Backward Design)  และตวัอย่างการเขียนภาระงาน(task)ในการพฒันาเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ และเกณฑร์ะดบัคุณภาพ(rubric)ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 2.4  กิจกรรมท่ี 4  การนิเทศกิจกรรมการพฒันาเคร่ืองมือวดัผลปลายภาคเรียน 
กิจกรรมน้ีทาํเช่นเดียวกบักิจกรรมท่ี 1  คณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชุมครู ณ ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีสอน
ประจาํ  โดยให้ครูแต่ละกลุ่มสาระเลือกกําหนดวนัเวลาแล้วแจ้งให้คณะผูว้ิจัยเดินทางไปให้
คาํแนะนาํ  ในระยะเร่ิมแรกการให้คาํแนะนาํแต่ละกลุ่มสาระฯมีปัญหา ก็คือ ตวัช้ีวดัในแต่ละกลุ่ม
สาระ  มีความแตกต่างกนัในแต่ละชั้นปี  การใหค้าํแนะนาํในช่วงเวลาเดียวกนัไม่ช่วยใหค้รูต่างชั้นปี
เขา้ใจประเด็นการแกไ้ขเท่าท่ีควร  ส่ิงท่ีครูตอ้งการก็คือคาํอธิบายช้ีแนะตามสาระ มาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัแกนกลางโดยตรง  ในขั้นตอนน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
ปรับเปล่ียนการนดัหมายเป็นการนิเทศให้คาํแนะนาํครูผูส้อนเป็นรายชั้นปี ผลท่ีไดเ้คร่ืองมือวดัผล
การเรียนรู้มีการเปล่ียนแปลงทางบวกหรือมีคุณภาพดีข้ึน  

2.5  กิจกรรมท่ี 5  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
คณะผูว้ิจยัจัดให้มีการรับ-ส่งเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระโดยอาศยัครือข่าย
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อินเตอร์เน็ต  ส่วนใหญ่ครูท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี  ใชว้ิธีการรับส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สมํ่าเสมอ  ส่วนครูสูงอายุมกัไม่ไดใ้ชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างสมํ่าเสมอ  แต่ก็ใชผ้่านเจา้หน้าท่ี
ธุรการของโรงเรียน  โดยใหเ้หตุผลว่า  ฝ่ายธุรการมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งตรวจสอบอีเมลเ์ป็นประจาํ
อยูแ่ลว้ 

 
เม่ือคณะผูว้ิจยัใชกิ้จกรรมการนิเทศดงักล่าวแลว้ จากการสังเกตในระหว่างการนิเทศและ

การสัมภาษณ์ พบว่า ครูสามารถเขียนโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลับ(Backward design)ได้ ประกอบด้วย การกาํหนด
จุดหมายท่ีพึงประสงค ์ การกาํหนดหลกัฐานท่ีแสดงว่านกัเรียนไดบ้รรลุจุดหมายท่ีพึงประสงค ์และ  
การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน ครูมีความพยายามในการพฒันาตนให้สามารถ
สร้างเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน และนาํผลมาใชพ้ฒันาการสอนของตนเองได ้ ทั้งน้ี
คณะผูว้ิจยัไดข้อ้มูลประเด็นเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั(Backward Design) นั้น  
คณะครูทั้งท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดรั้บการอบรมจากหน่วยงานตน้สังกดั
อีกทางหน่ึงแลว้ 

จากการนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ืองพบว่า ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ AsSIL มีความมัน่ใจในการ
ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนยิง่ข้ึน สามารถอธิบายและให้คาํแนะนาํกบัเพื่อนครูท่ีมาศึกษาดูงาน
(โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ครูวิราภรณ์   ชมพูแกว้ หัวหนา้ฝ่ายวิชาการให้สัมภาษณ์)ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ครูมีความพึงพอใจท่ีไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการ AsSIL และพร้อมสาํหรับการประเมินตนเอง เพื่อ
พฒันาตนเองในเร่ือง การประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน ความรู้ในการเลือกใชแ้ละพฒันาเคร่ืองมือ
วดัผลการเรียนรู้ใหมี้ การวิจยัปฏิบติัการโครงการวิจยัและพฒันาการประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน 
และการสอนของครู ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบคาํถามการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. เม่ือเขา้ร่วมโครงการ AsSIL แลว้ ครูมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร จากการสังเกตและสัมภาษณ์ในขณะตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
ครูส่วนใหญ่ได้ความรู้ในการพฒันาเคร่ืองมือวดัผล แต่ยงัคงใช้วิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการ
เรียนรู้จากการใช้หนังสือเรียนหรือข้อสอบจากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัแกนกลาง เป็นมีการตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัแกนกลาง มีการ
พิจารณาตรวจสอบข้อคาํถาม ตัวเลือกและตัวลวง และคัดเลือกข้อคาํถาม เคร่ืองมือวดัผลให้
ความสําคญักบัความคิดระดบัสูง โดยพิจารณาปรับจากขอ้คาํถามประเภทความรู้ความจาํ   ทั้งน้ีมี
การตรวจสอบความครอบคลุมตวัช้ีวดัแกนกลาง  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยท่ีก่อนเขา้
ร่วมโครงการ AsSIL ให้ข้อมูลว่า  ใช้หนังสือหรือเคร่ืองมือจากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ เป็นหลัก  
เน่ืองจากไม่มีผูใ้ห้คาํแนะนาํ หรือไม่ก็อาศยัส่ือต่าง ๆ ท่ีมีนกัวิชาการพิมพจ์าํหน่าย  เม่ือมีโครงการ 
AsSIL น้ี อาจารย ์ดร.สําเริง  กุจิรพนัธ์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 



    AsSIL มศก. 46 

 

และรองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาจารยไ์พบูลย ์ดีประเสริฐ โรงเรียน เบญจเทพอุทิศ 
จงัหวดัเพชรบุรี กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า เป็นโอกาสท่ีดีท่ีมีท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลยั มีผูรู้้ท่ีเป็นท่ีพึ่ง
ทางวิชาการไดดี้ยิง่ ครูควรไดใ้ชโ้อกาสน้ีเกบ็เก่ียวความรู้เพื่อพฒันางานในหนา้ท่ีของครู   

2. เม่ือมีการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ครูมีการนําผลการประเมินไปใช้
พฒันาการสอนเพื่อนาํไปสู่ประสิทธิผลการสอนหรือไม่ อย่างไร คณะผูว้ิจยัพบว่า ในกิจกรรมท่ี 3  
ครูสามารถเขียน การกาํหนดจุดหมายท่ีพึงประสงค์  การกาํหนดหลกัฐานท่ีแสดงว่านักเรียนได้
บรรลุจุดหมายท่ีพึงประสงค ์และ  การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอนได ้จากการ
สัมภาษณ์  รองผู ้อ ํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาจารย์ไพบูลย์ ดีประเสริฐ  โรงเรียน  
เบญจเทพอุทิศ จังหวดัเพชรบุรี กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า  ถึงแม้ครูจะนําตัวช้ีวดัมากําหนดการบรรลุ
จุดหมายท่ีพึงประสงคจ์ะไม่สอดคลอ้งกนัมากนกั  แต่ก็พอสังเกตเห็นแนวคิดหรือทิศทางท่ีเป็นไป
ได้ กล่าวคือ  การเขียนระดับคุณภาพของผลผลิตท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน   โดย
ประสานแนวคิด SOLO Taxonomy  ดงัน้ี  การให้คะแนนดา้นความรู้(knowledge)และการปฏิบติั
(Do) นาํมาประยกุตเ์ขียนเป็นระดบัคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยกาํหนดเป็นเกณฑก์าร
ให้คะแนนแบบมุ่งเนน้พฒันาการของนกัเรียน โดยกาํหนดระดบั 1 แกไ้ขปรับปรุง – Uni structural 
ระดบั 2 พอใช ้– multi – structural ระดบั 3 ดี – relational structural  

จากการพิจารณาระดบัคุณภาพดงักล่าว ครูไดเ้ขียนระดบัคุณภาพท่ีประสานแนวคิด UMR 
กบัสาระตามกลุ่มสาระได ้สอดคลอ้งเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติวิชา การสอนเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั นกัเรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้ (จากขอ้ความท่ีครูเขียนระบุคาํว่า มีใจรัก มีนิสัย
การทาํงานท่ีดี เป็นตน้) จากการปฏิบติัดงักล่าวน้ีส่งผลต่อครูหลายคนท่ีเห็นแนวทางในการซ่อม
เสริมอนัเป็นผลจากการใชร้ะดบัคุณภาพของผลผลิตมาใช ้ 

ครูมีความรู้และแนวปฏิบติัในวิธีการวดัและประเมินตามระดบัคุณภาพ ครูทาํหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการของโรงเรียน(ครูจรัลรัตน์    ชูสิทธ์ิ จากโรงเรียนธรรมาธิปไตย )กล่าวว่า การประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนดว้ยเกณฑ์ระดบัคุณภาพน้ี  ช่วยสะทอ้นว่า นักเรียนยงับกพร่องในประเด็นใด 
การสอนซ่อมเสริมหรือการมอบหมายภาระงานก็เป็นเร่ืองท่ีช่วยให้ครูตดัสินใจไดง่้ายข้ึน และเป็น
เร่ืองท่ีช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนไป จากการไม่ตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการเรียนเป็นมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีมอบหมาย ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํ
แบบฝึกหัด ทาํใบงานหรือบทปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ไม่ใช่เป็นการทาํแบบฝึกหัด หรือ
กิจกรรมเดิมซํ้ าๆ ท่ีน่าเบ่ือหน่าย ผลของการกระทาํดงักล่าวน้ีทาํให้การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูเป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีออกแบบการเรียนรู้ท่ีวางไว ้

 นอกจากน้ี  คณะผูว้ิจัยพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกับครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอนน้อย คุณภาพการสอนไม่แตกต่างกนั การเปล่ียนแปลงในดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน กบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบไวมี้ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัในแต่ละ
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ตัวช้ีวดั  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จมากข้ึน  ส่ิงท่ีพบว่าครูเก่ากบัครูใหม่
แตกต่างกันในเร่ืองการเขียนเรียบเรียงภาษาในการกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีครูเก่า
มกัจะเขียนเป็นความเรียงต่อเน่ืองกนัไปท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ  แต่ครูใหม่มกัจะเขียนเป็น
ขอ้ ๆ มกัขาดความต่อเน่ือง  

2.  ศึกษาผลการใช้ รูปแบบการประเมินเ พ่ือการเรียนรู้และการสอน   
การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู มี

รายละเอียด ดงัน้ี 
2.1 ผลทีเ่กดิกบัครู 
ผลจากการทดลองใชท้าํให้ไดแ้นวทางในการนาํผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการ

เรียนการสอนท่ีไดผ้ลท่ีช่วยทาํให้ครูเกิดความรู้ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด และทกัษะดา้นการ
ประเมินการเรียนรู้ รวมทั้งความสามารถในการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการสอน
เพื่อพฒันาผูเ้รียน ในขณะเดียวกนันกัเรียนมีการพฒันาดา้นการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 

รายงานการฝึกอบรม 
จากการออกแบบการวิจยัเป็นแบบการทดลองเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

โดยจดักลุ่มครูในโรงเรียนเดียวกนัเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองเป็นครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ส่วน
กลุ่มควบคุมเป็นครูท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงจากการเกบ็ขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพของหลกัสูตรการฝึกอบรม คณะผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนจากการทาํกิจกรรมใน
ระหว่างการฝึกอบรม และคะแนนการทาํขอ้สอบหลงัการฝึกอบรมมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ 
ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1) เท่ากับ 83.35 และ ค่าประสิทธิภาพของผลผลิต (E 2) 
เท่ากบั 84.46   

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ท่ีไดจ้ากการสังเกต และสัมภาษณ์  ครูผูส้อน ครูฝ่าย
วิชาการ รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และผูอ้าํนวยการ สรุปผลได ้ดงัน้ี  

สภาพก่อนร่วมโครงการฯ เป็นขอ้มูลเช่นเดียวกนักบักลุ่มควบคุม ท่ีก่อนการฝึกอบรม ได้
ขอ้มูลจากการสงัเกต และสมัภาษณ์  สรุปไดต้ามประเดน็ต่อไปน้ี 

1.  การวิเคราะห์ขอ้สอบปลายภาค(ฉบับเดิมก่อนเขา้ร่วมโครงการ AsSIL) กับตัวช้ีวดั
แกนกลาง  จากการสัมภาษณ์และสังเกตเก่ียวกับข้อสอบปลายภาคจากครูผูร่้วมโครงการฯ 
(ณ สถานท่ีประชุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวดันครปฐมและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
จงัหวดัเพชรบุรี)  ครูส่วนใหญ่อธิบายไดถู้กตอ้งว่า เขียนขอ้สอบให้ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และจากการสัมภาษณ์และสังเกตขอ้สอบท่ีครูนํามา พบว่า  ขอ้สอบท่ีนํามาใช้ส่วนใหญ่  เป็น
ขอ้สอบท่ีครูออกขอ้สอบเองโดยใช้เน้ือหาจากหนังสือท่ีนํามาสอน ขอ้สอบมาจากหลายแหล่ง/
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หลายสํานักพิมพ ์มีการตรวจสอบตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดแต่ละภาคเรียน โดยใช้
ขอ้มูลท่ีสํานักพิมพ์วิเคราะห์ไว ้ครูไม่ไดว้ิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างตวัช้ีวดัแกนกลางกับ
ขอ้สอบท่ีนาํมาใช ้โดยครูจรัลรัตน์    ชูสิทธ์ิ จากโรงเรียนธรรมาธิปไตย อธิบายเพิ่มเติมวา่ หนงัสือท่ี
นาํมาใชจ้ะระบุสาระและมาตรฐานตามหลกัสูตรแกนกลางไวแ้ลว้ น่าจะเช่ือถือไดว้่าขอ้สอบท่ีไดม้า
ตรงสาระและมาตรฐานหลกัสูตร และครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯส่วนใหญ่กล่าวถึง  ขอ้สอบท่ีใช้
จดัแบ่งสัดส่วนเป็น  70 : 30 หมายถึงร้อยละ 70 ขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ อีกร้อยละ 30 เป็น
ขอ้สอบอตันัย  แต่เม่ือให้อธิบายความแตกต่างของขอ้สอบปรนัยและอตันัย  กลบัไม่ไดค้าํตอบท่ี
กระจ่างชัด  บ้างก็บอกว่า  เป็นขอ้สอบมีตัวเลือก ก  ข  ค  ง คือขอ้สอบปรนัย  ส่วนขอ้สอบท่ี
นกัเรียนเขียนตอบเป็นขอ้สอบอตันยั  เป็นตน้ 

2.  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  จากการสังเกตแผนการจดัการเรียนรู้และสมัภาษณ์ครูท่ี
เขา้ร่วมโครงการฯพบว่า  ขอ้มูลจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯAsSIL สรุปว่า ครูส่วนใหญ่ จดัทาํโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ได ้ โดยมีหัวหนา้กลุ่มสาระฯกาํกบัดูแล มีการวดัผลระหว่างเรียน ใชว้ิธีการ
วดัผลตามสภาพจริง ไดแ้ก่ ผลงาน /ช้ินงานนักเรียน สําหรับการวดัผลหลงัเรียนดว้ยการทดสอบ
ความรู้มีทั้งขอ้สอบปรนัยและอตันัย    แต่ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ครูไม่ไดจ้ดัระบบให้
ชัดเจนว่า  ในระหว่างจดัการเรียนการสอนเก็บขอ้มูลตามตวัช้ีวดัใด ด้วยเคร่ืองมือใด  และเม่ือ
ส้ินสุดการเรียนการสอน  มีการสอบปลายภาคเรียนขอ้สอบนั้น  สะทอ้นขอ้มูลตามตวัช้ีวดัใด   เป็น
ตน้ กล่าวโดยสรุป ครูรู้สึกว่าตวัเองไดส้อนมาตรฐานบางขอ้อยูแ่ลว้ แต่อาจจะไม่ไดรั้บการประเมิน 
หรือได้รับการประเมินโดยไม่ได้สอน หรือสอนและได้รับการประเมินอย่างไม่ต่อเน่ืองภายใน
ระดบัชั้นเรียนเดียวกนั หรือต่างระดบัชั้น นอกจากน้ีจากประเด็นคาํถามท่ีว่า  ระดบัคุณภาพของ
ผลผลิตของนักเรียนสะท้อนคุณภาพการสอนหรือไม่  หรือได้นําผลดังกล่าวน้ีไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนหรือไม่  ครูส่วนใหญ่บอกว่าเคยใช้  โดยเฉพาะนําไปสอนซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค ์ การสะทอ้นคุณภาพการสอน ผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ เป็นผล
สะทอ้นของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน ใชข้อ้มูลป้อนกลบัไปพฒันาการเรียน
การสอน  โดยสร้างความตระหนัก นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนให้ความ
ช่วยเหลือส่ือการเรียนการสอน โรงเรียนสนบัสนุนการสอนซ่อมเสริม เป็นตน้ 

3.  เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  จากการวิเคราะห์ขอ้สอบปลายภาคเรียนและ
สัมภาษณ์ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ พบว่า  ครูมีความรู้ไม่เพียงพอในเร่ืองการเขียนการกาํหนดผลการ
เรียนรู้ท่ีพึงประสงค์(Specifying the Outcomes of Student Learning)  ครูส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนในคาํถามการวดัระดับความจาํ 1.12 ซ่ึงเป็นความจาํเก่ียวกับสูตร กฎ ความจริง 
ความสําคญั  แต่ครูบอกว่าเป็นการวดัระดับวิเคราะห์ เป็นตน้ อาจารยเ์พชรชาย  โชคประเสริฐ  
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ กล่าวว่า ในการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครู
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ส่วนใหญ่รู้จกัแนวคิดของบลูม ท่ีวดัผลการเรียนรู้ 6 ระดบั เร่ิมจากความจาํ ความเขา้ใจ นาํไปใช ้
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่ไดน้าํแนวคิดของมาซาโน หรือ บริกส์มาใช ้เน่ืองจากขาด
แคลนแหล่งความรู้  ถา้เป็นไปไดม้หาวิทยาลยัศิลปากรน่าจะไดมี้โครงการให้ความรู้โดยเฉพาะใน
เร่ืองแนวคิด SOLO  Taxonomy  ต่อไป ในทํานองเดียวกัน  ครูจรัลรัตน์  ชูสิทธ์ิ จากโรงเรียน
ธรรมาธิปไตย ใหเ้หตุผลเพิ่มเติมว่า    ประการสาํคญัการกาํหนดระดบัคุณภาพของผลผลิต ครูยงัไม่
ชดัเจนในการอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งพฒันาการของนกัเรียนอนัเป็นผลจากการเรียนการสอน   

4.  จากการระดมสมองของครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จากการประชุมครูของฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม กล่าวสรุปไดว้า่ในการปฏิบติัท่ีการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการ
สอนจะประสบความสาํเร็จนั้น ไดข้อ้เสนอแนะว่า การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการ
สอน และเคร่ืองมือวดัและประเมินการเรียนรู้ ควรไดแ้ยกขอ้สอบแยกเป็นคนละฉบบั ในระดบั
มธัยมโรงเรียนสายสามญั กบัโรงเรียนขยายโอกาส  ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียน
โพรงมะเด่ือวิทยาคม ไดร้วบรวมกล่าวโดยสรุปไดว้่า ควรมีหน่วยงานรับผดิชอบและพฒันางานวดั
และประเมินผลการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  มีการนิเทศกาํกบัติดตามในรูปแบบท่ีเป็นท่ีพึ่งท่ีมัน่ใจได้
(เป็นผูรู้้ ท่ีให้คาํแนะนาํ หรือบอกทางเลือกในการปฏิบติั)  และสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมัน่ใจ การ
ให้ครูช่วยกนัคิดช่วยกนัเขียนนั้นทาํได ้แต่เม่ือมีความคิดเห็นแยง้กนัก็มกัจะหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง
ไม่ไดอ้นัเน่ืองจากจาํกดัดว้ยความรู้และประสบการณ์ในการเขียนขอ้สอบ  ทั้งน้ีก็เพื่อไม่เสียเวลาไป
กบัการเขียนขอ้สอบท่ียอมรับวา่เป็นงานท่ียาก 

 
สภาพหลังเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้อมูลของกลุ่มทดลอง ท่ีหลงัรับการฝึกอบรมตาม

หลกัสูตร จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต และสมัภาษณ์  สรุปประเดน็ไดด้งัต่อไปน้ี 
1.  การวิเคราะห์คุณลกัษณะขอ้สอบปลายภาค(ฉบบัปรับปรุง) กบัตวัช้ีวดัแกนกลาง  จาก

การสังเกตพบว่า  ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯได้รับความรู้ในการสร้างตารางวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ขอ้สอบ(Item Specification)โดยสร้างตารางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัช้ีวดัแกนกลางและระดับ
พฤติกรรมตามแนวคิดของ บลูม แต่ยงัเขียนขอ้สอบท่ีขอ้คาํถาม ตวัเลือกและตวัลวง ไม่เป็นเอกพนัธ์
กนัหรือไม่สอดคลอ้งกนัเท่าท่ีควร คณะผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขพร้อมให้คาํแนะนาํ และบางส่วนก็ปรับปรุง
แกไ้ข ดงันั้น ในขั้นตอนน้ี การปฏิบติัของครูคือ การรวบรวมขอ้สอบและการคดัเลือกขอ้สอบท่ีตรง
ตามตวัช้ีวดัแกนกลาง และฝึกเขียนขอ้สอบโดยอาศยัคาํสาํคญัตามแนวคิดของ บลูม 

2.  การออกแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดแบบยอ้นกลบั(backward design) ครูไดรั้บแนวคิด
ดงักล่าวน้ีจากแหล่งความรู้หลากหลาย แต่ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคือ  ตอ้งการไดรั้บแนวคิดในการกาํหนดระดบัคุณภาพของผลผลิต ในการศึกษาวิจยัน้ีได้
ประยุกตแ์นวคิด SOLO Taxonomy มาเป็นแนวทางในการกาํหนดระดบัคุณภาพของผลผลิต และ
นาํเสนอเกณฑคุ์ณภาพในเชิงพฒันาการ (1, 2, 3, 4, และ 5 )  ไม่ใช่การใหค้ะแนนแบบจบัผดิ(5, 4, 3,  
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2, และ 1) ทั้งน้ีความรู้ในการกาํหนดระดบัคุณภาพจากน้อยไปมาก ไดส้ะทอ้นความสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานหลกัสูตร ซ่ึงเร่ิมจากสาระสําคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลกั  จากการสังเกตการ
กําหนดระดับคุณภาพของผลผลิตและสัมภาษณ์ครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า  ครูต้องการ
โครงสร้างการกาํหนดระดบัคุณภาพ(ไม่ใช่เพียงตวัอยา่ง)ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด ้ในรูปแบบสาํเร็จรูป 
โดยใหเ้หตุผลวา่ ไม่มีเวลาท่ีจะคิดเอง  กงัวลวา่จะคิดไม่รอบคอบ  แลว้จะเป็นผลทางลบต่อนกัเรียน 

นอกจากน้ีไดข้อ้มูลจากคาํถามในเชิงปรึกษาว่า  การสอนซ่อมเสริมจะพิจารณาจากระดบั
คุณภาพของผลผลิต   แล้วใช้แบบฝึกทักษะ(วิชาภาษาไทย)ถูกต้องหรือไม่   หรือใช้ใบงาน 
(วิชาวิทยาศาสตร์)  หรือแบบฝึกหัด(วิชาคณิตศาสตร์)  เป็นตน้ กล่าวอีกอยา่งหน่ึงว่า การนาํผลการ
ประเมินท่ีจดัระดบัคุณภาพของนกัเรียนไว ้โดยใชส่ื้อท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้จะเหมาะสมหรือไม่ หรือเรา
จะตอ้งพฒันาข้ึนใหม่  จากคาํถามน้ีสะทอ้นความคิดว่า ครูไดค้วามรู้ว่าจะตอ้งนาํผลสัมฤทธ์ิหรือ
ระดบัคุณภาพผลผลิตของนกัเรียนมาหาแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยอาศยัส่ือ
นวตักรรมท่ีหาได(้จากสาํนกัพิมพต่์าง จาการสืบคน้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)นวตักรรมอาจ
นาํมาใชพ้ฒันาการเรียนรู้ตามระดบัคุณภาพไดโ้ดยเลือกนวตักรรมให้ถูกตอ้งกบัระดบัการพฒันา
คุณภาพของผลผลิต 

3. เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  จากการวิเคราะห์ขอ้สอบปลายภาคเรียนและ
สัมภาษณ์ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ พบว่า  ครูไดค้วามรู้ในเร่ืองการเขียนการกาํหนดผลการเรียนรู้ 
ท่ีพึงประสงค(์Specifying the Outcomes of Student Learning)  การระบุงาน (job) ภาระงาน (task) 
มีความเขา้ใจมากกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ท่ีการพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้เป็นเพียง
ขอ้สอบแบบเขียนตอบ(paper pencil test)  ปรับเปล่ียนเป็นมีการใชเ้คร่ืองมือวดัผลท่ีหลากหลายมาก
ข้ึนตามลกัษณะงาน และภาระงานท่ีนกัเรียนปฏิบติั  ท่ีเป็นสภาพจริง ทั้งน้ีเป็นผลจากท่ีครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฯบางท่านไดน้าํเสนอเกณฑ์คุณภาพท่ีรวมความเป็นไปไดใ้นชีวิตดว้ย โดยให้เหตุผลว่า  
เกณฑคุ์ณภาพตอ้งไม่ใช่เพอ้ฝัน  แต่ตอ้งตั้งอยูบ่นความเป็นจริง  เป็นตน้ 
 4.  การเป็นเครือข่ายการวดัและประเมินการเรียนรู้  จากการจดัประชุมอบรมโดยใชส้ถานท่ี
ของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม  และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จงัหวดัเพชรบุรี  
และการอบรม มีการจดัครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯจาํแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีวิทยากรประจาํ
กลุ่ม โดยคาดหวงัว่าจะเป็นการปฏิบติังานในรูปเครือข่ายการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ครูท่ีอยู่
ต่างโรงเรียนกนัจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั เป็นเครือข่ายทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ต่อไป 

5.  จากการนิเทศติดตามโดยคณะนักวิจัยไปพบ ครูผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ณ  ท่ีตั้ งของ
โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  พบว่า  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบเครือข่ายไม่เป็นผลเท่าท่ีควร  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เฉพาะในระหว่างมาร่วมประชุมอบรมตามจุดนัดหมาย  เม่ือกลับไป
โรงเรียนแลว้ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลสรุปไดว้่า  ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯไดรั้บ
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มอบหมายให้ปฏิบติังานมาก ไม่ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูโรงเรียนอ่ืน ๆ  โดยให้ขอ้มูลว่า อย่าว่า
แต่การติดต่อกับครูโรงเรียนอ่ืนๆใดเลย  ภายในโรงเรียนเดียวกนัก็ยงัไม่ได้มีเวลาท่ีจะมาพูดคุย
วิชาการกนัเท่าท่ีควร 

 
2.1 ผลทีเ่กดิกบันักเรียน 
การศึกษาผลท่ีเกิดกบันกัเรียนรายละเอียดปรากฏใน โครงการวิจยัและพฒันาการประเมิน

เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู ระยะท่ี 2  ในระยะแรกไดด้าํเนินการดงัน้ี 
การศึกษาพฒันาการของนกัเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 ประกอบด้วย การจดัทาํโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ การพฒันา
เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การพฒันาโครงสร้างของหน่วยการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดั
มาตรฐานการเรียนรู้  โครงสร้างของหน่วยการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  จาํแนก
เป็นดงัน้ี 

ระดบัประถมศึกษา ชั้น ป. 1 – 6 ชั้นปีละ 3  วิชา  รวมเป็น     18   วิชา 
ระดบัมธัยมศึกษา  ชั้น ม.1 จาํนวน  5 วิชา   รวมเป็น       5   วิชา 
     รวมทั้งส้ิน 23 วิชา (242 ตวับ่งช้ี)  

2.2) การพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยจดัทาํ
โครงสร้างของเคร่ืองมือ (test blueprint) ให้ตรงตามตัวช้ีวดัชั้นปีและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยทาํงานร่วมกนัระหวา่งครู ศึกษานิเทศกแ์ละ
นกัวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชุดเคร่ืองมือท่ีจดัทาํข้ึนมามีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

2.2.1) มุ่งวดัคุณลักษณะของผูเ้รียนตามตัวช้ีวดัชั้นปีและมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งน้ีไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนครอบคลุม 3 ดา้นคือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดา้นผลการเรียนรู้ หรือดา้นผลการปฏิบติังาน(performance outcomes)  ท่ี
เป็นทักษะกระบวนการทํางาน  และทักษะการคิด และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (good 
characters) และไดผ้่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญ  โดยการหาค่า IOC 
ไดค่้าผ่านเกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ ซ่ึงเม่ือนาํมาจดัฉบบัแลว้ มัน่ใจว่าตอ้งมีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา ( content validity) เป็นลาํดบัแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาคุณภาพดา้นอ่ืน ๆ เป็นลาํดบัรองลงไป 

2.2.2) จาํนวนชุดของเคร่ืองมือประเมิน (batteries of assessment tools) 
ในระดบัประถมศึกษา มีจาํนวนเท่ากบั 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ในระดบัมธัยมศึกษา มี
จาํนวนเท่ากับ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดียวกันกับระดับ
ประถมศึกษา เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เคร่ืองมือในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยแบบประเมินย่อย 
(subtest) ท่ีมีจาํนวนเท่ากบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ หรืออาจแบ่งขอ้สอบ
ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ออกเป็นตอน ๆ ในชุดเคร่ืองมือก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสะดวกใน
การประมวลผลเพ่ือนําขอ้มูลไปใช้พฒันานักเรียนและครูได้ตรงประเด็น จาํนวนขอ้ของแบบ
ประเมินในแต่ละชุดสามารถสะทอ้นลกัษณะท่ีมุ่งวดัไดอ้ยา่งเพียงพอและสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการทดสอบ จาํนวนเคร่ืองมือยอ่ยน้ี ไดด้าํเนินการครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดชั้นปี  

   2.2.3) ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินโดยประมาณของแบบ
ประเมินย่อยประมาณ 50 นาที (เฉพาะระดบัมธัยม  ส่วนระดบัประถมศึกษาเป็นไปตามหลกัสูตร
สถานศึกษากําหนด) โดยจะทําการประเมินในลักษณะของ interim assessment ไม่น้อยกว่า
มาตรฐานการเรียนรู้ละ 1 คร้ัง ผลการประเมินท่ีได้ในแต่ละคร้ังจะนําไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันาการสอนของครูเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสาํคญั และคาํนึงถึงความเพียงพอของ
ขอ้มูลผลการประเมินท่ีนําไปสู่การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดผลเชิงประจกัษ์ในระหว่างการทดลองใช้ จากท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้น้ีเพื่อสะท้อน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูไดป้ฏิบติั อาจพิจารณาจากคาํถามของครูผูร่้วมโครงการได ้ดงัน้ี ครู
บางท่านสอบถามเพื่อความมัน่ใจว่า  ท่ีถูกตอ้งแลว้นั้น การสอนซ่อมเสริมจะพิจารณาจากระดบั
คุณภาพของผลผลิต  แลว้ใช้แบบฝึกทกัษะ(วิชาภาษาไทย)ถูกตอ้งหรือไม่  หรือใช้ใบงาน(วิชา
วิทยาศาสตร์)  หรือแบบฝึกหัด(วิชาคณิตศาสตร์)  เป็นตน้ ครูบางท่านให้ทศันะว่า  การสอนซ่อม
เสริมด้วยแบบฝึกหรือใช้ส่ือต่าง ๆนั้น อาจมีขอ้จาํกัดท่ีนักเรียนตอ้งมีความสามารถในการอ่าน 
โดยเฉพาะตอ้งอ่านหนังสือออก  แต่ก็มีบางคร้ังท่ีนักเรียนมีปัญหาดา้นการอ่าน  ก็อาจแกไ้ขโดย
จดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนั(Cooperative Learning) ใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2.4) รู ป แบ บ ข อ ง เค ร่ื อ ง มื อ ป ระ เมิ น  ( form of assessment tools) 
กาํหนดให้มีความหลากหลายตามลกัษณะท่ีมุ่งวดัท่ีกาํหนดไวใ้นตวัช้ีวดัและวิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมิน โดยคาํนึงถึงลกัษณะท่ีตอ้งการมุ่งวดัในเน้ือหาหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ (relevance) ความ
เป็นปรนยั(objectivity) ในการให้คะแนน สามารถประมวลและแปลผลเพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ
ได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว สะดวกและง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และสารสนเทศท่ีได้สามารถสะท้อน
ความกา้วหน้าดา้นการเรียนและดา้นอ่ืน ๆ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ความกา้วหน้าของการเรียน
ของนักเรียนในระดบัห้องเรียนและในระดบัโรงเรียน โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นแนวทางสาํหรับการพิจารณาความกา้วหนา้หรือพฒันาการของนกัเรียนในดา้น
ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล รวมถึงระดบัชั้นเรียน และสถานศึกษา 
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บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัและพฒันาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา  2552 จาก 8 โรงเรียน ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ได้แก่  คือ โรงเรียน 
โพรงมะเด่ือวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม โรงเรียน
อนุบาลโพธาราม โรงเรียนธรรมาธิปไตย จงัหวดัราชบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนบา้น
คลองมอญ และโรงเรียนหาดเจา้สาํราญ  จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูไดม้าจากการเลือก
ตวัอย่างแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling)  ผลการวิจยัและพฒันามีขั้นตอนการดาํเนินงาน 
และกิจกรรมการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี 

1 การวิจยัและพฒันารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน เป็นการวิจยัเอกสาร
เพื่อกาํหนดรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู  

คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน 
ซ่ึงประกอบไปด้วย การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม มีเอกสารสาระเก่ียวกับความรู้ รูปแบบการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และ
เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัมาตรฐานการเรียนรู้  มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
โดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการสอน  ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ( Content and Learning Standards : S ) เก่ียวขอ้งกบั

มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบเพื่อช่วยใหน้กัเรียนบรรลุผลสมัฤทธ์ิสูงสุด ดว้ยการ

ระบุความรู้ มโนทศัน์ และทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อการบรรลุความสาํเร็จในแต่ละระดบัคุณภาพ 
1.2 การวัดผลการเรียนรู้และการสอน  (Measurement in Learning and Instruction : M) 

เก่ียวขอ้งกบัการวดัผล เร่ิมจากการออกแบบการเรียนรู้และหรือแบบจาํลองการเรียนการสอนท่ี
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบดว้ยสาระสําคญั 3 ประการ คือ 1)  การวิเคราะห์การ
ปฏิบติั  2) การเลือกภาระงานให้นักเรียนแต่ละคน และ 3) การวดัระดบัคุณภาพในการเรียนรู้ทั้ง
ผลผลิต(Output) และผลลพัธ์ (Out come) 

1.3 การประเมินการเรียนรู้ (Assessment for learning : A) เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและการให้
ระดบัคุณภาพในการเรียนรู้ มีสาระสาํคญั 5 ประเด็น คือ 1)  การใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีประสิทธิผลต่อ
นักเรียน 2)  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักเรียน  3)  ครูปรับการเรียน
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การสอนโดยใชร้ายงานผลการประเมิน  4) ยอมรับวา่การประเมินผลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและเห็น
คุณค่าในตนเองของนกัเรียน ซ่ึงมีความสาํคญัในการเรียนรู้  5) นกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีความสามารถ
ในการประเมินตนเองและเขา้ใจถึงวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง 

 
2 การวิจยัทดลองรูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน การฝึกอบรมครู

เพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน การเลือกขอ้สอบจากฐานขอ้มูล และ
การพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมถึงการนิเทศการสอน  

2.1 การฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน มี
หลกัสูตรการฝึกอบรม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1.1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรอิงมาตรฐาน  ความสัมพันธ์ของ
มาตรฐานการเรียนรู้กบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา  

2.1.2  การประเมินการเรียนรู้  การวดัและประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  ระหว่าง
เรียน  และหลงัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม  มาซาร์โน และบริกส์ 

2.1.3  การออกแบบ(หลกัสูตร)การเรียนรู้  ตามแนวคิด Understanding by Design 
การออกแบบโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  Backward design  

2.1.4  เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้
(ตามตวัช้ีวดั)ระหวา่งเรียน และการวดัการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 

2.1.5 การประเมินการเรียนรู้  ตามสาระและมาตรฐาน ของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํคู่มือดาํเนินการสอบ 

 
2.2 ประสิทธิภาพของหลกัสูตรการฝึกอบรม คณะผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ 

ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1) เท่ากับ 83.35 และ ค่าประสิทธิภาพของผลผลิต (E 2) 
เท่ากบั 84.46   

3. การพฒันาโครงสร้างของหน่วยการจดัการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตาม
ตวัช้ีวดัมาตรฐานการเรียนรู้  ระดบัประถมศึกษา ชั้น ป. 1 – 6 ชั้นปีละ 3  วิชา รวมเป็น   18   วิชา 
ระดบัมธัยมศึกษา  ชั้น ม.1 จาํนวน  5 วิชา รวมเป็น 5 วิชา  รวมทั้งส้ิน 23 วิชา (242 ตวับ่งช้ี)  

3.2) การพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชุดเคร่ืองมือท่ีจดัทาํข้ึนมามีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

3.2.1) มุ่งวดัคุณลักษณะของผูเ้รียนตามตัวช้ีวดัชั้นปีและมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งน้ีไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนครอบคลุม 3 ดา้นคือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ด้านผลการเรียนรู้ หรือด้านผลการปฏิบัติงาน(performance outcomes)   
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ท่ี เป็นทักษะกระบวนการทํางาน และทักษะการคิด และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (good 
characters) และไดผ้่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยการหาค่า 
IOCไดค่้าระหวา่ง 0.6 ถึง 1.00 ผา่นเกณฑ ์0.5 ทุกขอ้  

3.2.2) จาํนวนชุดของเคร่ืองมือประเมิน (batteries of assessment tools) 
ในระดบัประถมศึกษา มีจาํนวนเท่ากบั 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ในระดบัมธัยมศึกษา มี
จาํนวนเท่ากับ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดียวกันกับระดับ
ประถมศึกษา เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารขอ้สอบ) 

   3.2.3) ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินโดยประมาณของแบบ
ประเมินย่อยประมาณ 50 นาที (เฉพาะระดบัมธัยม  ส่วนระดบัประถมศึกษาเป็นไปตามหลกัสูตร
สถานศึกษากําหนด) โดยจะทําการประเมินในลักษณะของ interim assessment ไม่น้อยกว่า
มาตรฐานการเรียนรู้ละ 1 คร้ัง ผลการประเมินท่ีได้ในแต่ละคร้ังจะนําไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันาการสอนของครูเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสาํคญั และคาํนึงถึงความเพียงพอของ
ขอ้มูลผลการประเมินท่ีนําไปสู่การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการสอนเพื่อพัฒนา
นกัเรียนใหเ้กิดผลเชิงประจกัษใ์นระหวา่งการทดลองใช ้ 

3.2.4) รู ป แบ บ ข อ ง เค ร่ื อ ง มื อ ป ระ เมิ น  ( form of assessment tools) 
กาํหนดให้มีความหลากหลายตามลกัษณะท่ีมุ่งวดัท่ีกาํหนดไวใ้นตวัช้ีวดัและวิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมิน โดยคาํนึงถึงลกัษณะท่ีตอ้งการมุ่งวดัในเน้ือหาหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ (relevance) ความ
เป็นปรนยั(objectivity) ในการให้คะแนน สามารถประมวลและแปลผลเพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ
ได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว สะดวกและง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ และสารสนเทศท่ีได้สามารถสะท้อน
ความกา้วหนา้ดา้นการเรียนและดา้นอ่ืน ๆ ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  

 
4. การนิเทศโครงการการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู 

 คณะผูว้ิจยันิเทศติดตามและใหค้าํแนะนาํใหค้รูไดมี้การพฒันาการสอน ดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศหลังการอบรมเน้นการเช่ือมโยง สาระมาตรฐาน การ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หลักการวดัและประเมินการเรียนรู้ และเคร่ืองมือการวดัผลและ
ประเมินผล  

 2.2. กิจกรรมท่ี 2 การประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน กาํหนดโครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้และการวดัและประเมินการเรียนรู้ ซ่ึงมี การประเมินระหวา่งเรียนและหลงัเรียน   
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 2.3  กิจกรรมท่ี 3 การออกแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิด Under Standing by Design 
แนวคิดการกาํหนดระดบัคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ระดบัคุณภาพ 1, 2, 3 – U, M, R) และ
เกณฑร์ะดบัคุณภาพ(rubric) โดยอาศยัแนวคิด SOLO Taxonomy 

 2.4  กิจกรรมท่ี 4  การพัฒนาเคร่ืองมือวดัผลปลายภาคเรียน การเขียนคาํถาม 
ตวัเลือกตวัลวง คณะผูว้ิจยัไดนิ้เทศโดยกาํหนดประชุมครู ณ ท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีสอนประจาํ  ผลท่ี
ไดรั้บครูมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้มีความรู้  

2.5  กิจกรรมท่ี 5  ทกัษะการประเมินการเรียนรู้ และความสามารถในการใชผ้ลการ
ประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน มีเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้มีคุณภาพดีข้ึน  

 
อภิปรายผล 

1. จากการดาํเนินโครงการคร้ังน้ี ไดห้ลกัสูตรการฝึกอบรมครูใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียนและการสอนของครู และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
พุทธศกัราช 2551 ผลการวิจยัพบว่า หลกัสูตรการฝึกอบรมครูใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและการสอนของครู มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีคะแนนประสิทธิภาพ E1 
/E2 เท่ากบั 83.35 และ 84.46  ทั้งน้ีเป็นเพราะหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนน้ี ไดมี้การศึกษาความตอ้งการ
จาํเป็นจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาและความตอ้งการจากกลุ่มครู
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ AsSIL ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ ส. วาสนา ประวาลพฤกษแ์ละคณะ 
(2543 :40-43) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู ้เรียนระดับอุดมศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  สรุปเป็นประเด็นหลกั ไดด้งัน้ี  1) ความรู้ดา้นการประเมิน  
ไดแ้ก่  การขาดความเขา้ใจ  ทกัษะ  ในเร่ืองการวดัและประเมินผล  2)  วิธีการประเมิน  ไดแ้ก่การขาด
วิธีการประเมินท่ีบ่งช้ีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Benchmark) ไม่มีรูปแบบการประเมินท่ีเป็นรูปธรรม  
ขาดความชดัเจน  ไม่โปร่งใส  และ 3)  เคร่ืองมือประเมิน  ขาดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ   

จากขอ้มูลสะทอ้นว่าครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นการวดัและประเมินการเรียนรู้  
คณะผูว้ิจัยได้สังเคราะห์เป็นระบบการวดัและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ท่ีประกอบด้วย 
ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบย่อย ดงัน้ี 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ( Content and Learning 
Standards : S ) 2.การวดัผลการเรียนรู้และการสอน (Measurement in Learning and Instruction : M) 
และ 1.3 การประเมินการเรียนรู้ (Assessment for learning : A) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีนักการศึกษานาํเสนอเป็นระบบการพฒันาหลกัสูตร (Curriculum 
Development System) โดยอาศยัความคิดในการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ เป็น 4 ระบบย่อย 
(Jesus C. Palma 1992 : 9)สรุปเป็น 2 องคป์ระกอบยอ่ย คือ มิติดา้นหลกัสูตร และดา้นการเรียนการ
สอน การศึกษา การนาํเสนอแนวคิดเชิงระบบน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัขององัคณา ตุงคะสมิต 
(2550 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาวิจยั  “ระบบการวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544”  ระบบท่ีพฒันาข้ึน มีองคป์ระกอบของระบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
ประกอบดว้ยระบบยอ่ยซ่ึงดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นวงจร มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติัการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะทอ้นผล ส่วนการกาํหนดเน้ือหาสาระของ
หลักสูตรการฝึกอบรม มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Judy F. Carr and Douglas E. Harris 
(2001) ท่ีกล่าวถึงมาตรฐานสู่ความสาํเร็จ หลกัสูตร การประเมินผล และแผนปฏิบติัการ และแนวคิด
ของ Harris, D. And Carr, J , (1996) ท่ีนําเสนอแนวคิดในการนํามาตรฐานไปใช้ในชั้นเรียนได้
อยา่งไร ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัครูในการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชม้าตรฐานเป็นเกณฑ์
(Standard-based unit of study) 
 

2. การวิจยัทดลองรูปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน การฝึกอบรม
ครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน และการพฒันาเคร่ืองมือประเมิน
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  รวมถึงการนิเทศโครงการ AsSIL  

การฝึกอบรมครูใช้รูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสอนคณะผูว้ิจัย 
กาํหนดหลกัการไวด้งัน้ี “การพฒันาครูมีสาระสาํคญัอยูท่ี่จะตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กบัครูในเร่ือง
ของการพัฒนาวิชาชีพของครูเอง”  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Louks-Horsley et al., (1998 :  
36-37) ท่ีไดเ้สนอวิธีการไวว้่า  เปิดโอกาสให้ครูสร้างองคค์วามรู้และทกัษะ ให้ครูเป็นตวัแบบใน
การใชก้ลยทุธ์การเรียนการสอนท่ีจะนาํไปใชก้บันกัเรียน  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  สนบัสนุนครู
ใหมี้บทบาทของการเป็นผูน้าํ  ใหโ้อกาสไดเ้ช่ือมโยงกบัส่วนอ่ืน ๆ ของระบบการศึกษา  สนบัสนุน
ให้มีการประเมินและปรับปรุงโดยผูพ้ฒันาและผูน้าํเสนออย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใน
ทางบวกต่อประสิทธิภาพของครู การเรียนรู้ของนกัเรียน ความเป็นผูน้าํ และชุมชนในโรงเรียน 

จากแนวคิดดงักล่าวน้ีคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์สรุปว่า  แหล่งความรู้แหล่งวิทยาการมี
อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในการฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน 
ตอ้งได้กาํหนดให้มีกิจกรรมในการพฒันาความรู้ของครูดา้นการวดัและประเมินการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรอิงมาตรฐาน ครูจะตอ้งสืบคน้หาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งความรู้ ก่อนเขา้รับการอบรม 
และในระหว่างการอบรม ครูจะตอ้งฝึกทกัษะในการเขียนเคร่ืองมือวดัผล โดยมีวิทยากรประกลุ่ม
สาระให้คาํแนะนาํ ตรวจแกไ้ข นอกจากน้ีครูจะตอ้งสืบคน้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ขอ้สอบในการนาํมาเป็นขอ้มูลพฒันาขอ้สอบของครูเอง ดงันั้น การฝึกอบรมจึง ตอ้งใชเ้วลามากกว่า
การฝึกอบรมโดยทัว่ไป(ท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ โดยอบรมต่อเน่ืองกนัไป)  นอกจากน้ีช่วงเวลาของการ
ฝึกอบรมไม่ต่อเน่ืองและเสร็จส้ินในสัปดาห์เดียว การกาํหนดระยะเวลาเป็นไปตามสภาพความ
จาํเป็นและตอ้งการของครู จากหลกัสูตรการอบรม กาํหนดเวลาไวจ้าํนวน 5 วนั ในการปฏิบติัจริง
ไดข้อ้สรุปเป็น การอบรมตามจุดนดัหมาย (โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  
ครูจากจงัหวดัราชบุรีร่วมอบรม และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี)  ในแต่
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ละคร้ัง ในช่วงเชา้ (ประมาณ 9.00 – 10.30 น.) เป็นการให้ความรู้ รวมกลุ่มใหญ่ โดย ผศ.ดร.สุเทพ  
อ่วมเจริญ เป็นวิทยากร  หลงัจากพกัรับประทานอาหารวา่ง (ประมาณ 11.00 – 12.00 น.) เป็นการฝึก
ปฏิบติั โดยมีวิทยากรประจาํกลุ่ม นาํโดย ผศ.ดร.มีชยั เอ่ียมจินดาพร้อมคณะวิทยากร(ท่ีมีความรู้ใน
เน้ือหาสาระการเรียนรู้)  หลงัจากนั้นครูจะตอ้งมีภาระงานในการวดัและประเมินการเรียนรู้ โดย
ปฏิบติัทีโรงเรียนของครูแต่ละคน  และมีการศึกษาเอกสารประกอบ 

การพฒันาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ขอ้มูลจากการอบรม พบวา่ 
ระยะเร่ิมแรกของการฝึกอบรม ครูมีภารกิจอบรมทางไกล ตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูไม่ครบตามจาํนวนท่ีไดว้างแผนไว ้ประกอบกบั(ไดข้อ้มูลในภายหลงั)ครูมี
เจตคติทางลบ โดยคิดว่า โครงการฯเป็นประโยชน์ต่อคณะวิจยัจากมหาวิทยาลยัท่ีมาใชป้ระโยชน์
จากครูและนักเรียน เป็นการเพิ่มภาระงานให้ครู แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไป ครูผูร่้วมโครงการฯ ได้
เห็นความเอาใจใส่ทุ่มเท ในการอธิบายให้กบัครูไดเ้รียนรู้การสร้างเคร่ืองมือวดัผล การใชเ้วลาของ
วิทยากร(ผศ.ดร.มีชยั เอ่ียมจินดา และคณะวิทยากร ท่ีมีความขยนัหมัน่เพียร ไปพบครูท่ีโรงเรียน
ต่างๆ) เพื่อการปรับแกไ้ขขอ้สอบ โดยให้คาํอธิบาย ช้ีแจงใหก้บัครูตามกลุ่มสาระฯ ผลท่ีเกิดข้ึนช่วย
ใหค้รูเกิดความเขา้ใจเกิดความเห็นใจในความเพียรพยายามท่ีจะใหค้รูเกิดความรู้ มีความคิดรวบยอด
ในการวดัและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มีความสามารถในการเขียนขอ้คาํถาม ตัวเลือก  
ตวัลวง ท่ีมีคุณภาพ ผลจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯได้
นาํไปใชป้ระโยชน์ และ อานิสงส์ท่ีเกิดกบัครูจากโครงการฯก็คือ ครูมีขอ้สอบในกลุ่มสาระท่ีสอน
และสร้างข้ึนใหม่ตามขั้นตอนท่ีโครงการใหค้วามรู้ และปรับแกไ้ขแลว้ ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯเร่ิมมี
เจตคติทางบวกต่อโครงการฯเห็นว่า โครงการฯมีประโยชน์ต่อครูและนกัเรียน โดยตรง ขอ้สอบท่ี
พฒันาข้ึน คณะวิจยัก็ไม่ไดน้าํไปเป็นสมบติัส่วนตวั แต่มอบให้ครูไวใ้ชง้านต่อไป ขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ความตอ้งการในเร่ือง
ขอ้สอบ ตอ้งการขอ้สอบท่ีตรงตามตวัช้ีวดัทุกวิชาและทุกชั้นเรียน ตอ้งการให้ครูสร้างขอ้สอบถาม
ความจาํใหน้อ้ยลง โดยครูทั้งโรงเรียนขอเขา้รับการอบรมการออกขอ้สอบการคิดวิเคราะห์  

การนิเทศโครงการAsSSIL คณะผูว้ิจัยตระหนักดีว่าในการสนับสนุนงานให้ประสบ
ความสาํเร็จนั้นผูบ้ริหารเป็นบุคคลสําคญั จึงไดน้าํเสนอโครงการฯผา่นผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ี และ
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน  กระบวนการประกอบด้วยการหารือก่อนดําเนินงาน  การสังเกต การ
ประเมินผลรวบยอด และการหารือหลงัจากดาํเนินงานแลว้  กระบวนการ 3 ขั้นตอนน้ี คลา้ยกนักบั
การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) ซ่ึง Judy F. Carr and Douglas E. Harris (2001) กล่าว
ว่า เป็นกระบวนการท่ีจาํเป็นสําหรับการนิเทศและการประเมินในระบบการเช่ือมโยงมาตรฐานสู่
การเรียนรู้  โดยการนิเทศจะใช้คาํถามสําคัญบางประการ คือ จะใช้มาตรฐานในการกําหนด
จุดมุ่งหมายอย่างไร จะใช้มาตรฐานในการปรึกษาหารือระหว่างเพื่อนร่วมงาน(ทั้ งในโรงเรียน
เดียวกนัและต่างโรงเรียนกนั)ในระบบการเช่ือมโยงมาตรฐานเขา้สู่การเรียนรู้ การนิเทศมีจุดเน้น
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สําคญัคือ การเรียนรู้ท่ีดีข้ึนของนักเรียน โดยท่ีจุดเน้นมาจากองค์ประกอบ  3 ประการคือ การ
กาํหนดเป้าหมายและการประเมินผลระหว่างเรียน การสนับสนุนและการปรึกษาหารือระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน และ การประเมินและการสนับสนุนการบริหาร การประเมินหลงัเรียน จากแนวคิด
ดงักล่าวน้ีมีขอ้เสนอจากครูท่ีให้สัมภาษณ์ผ่านวิชาการโรงเรียนว่า “ตอ้งการให้คณะวิจยั มาสร้าง
ความตระหนกัให้กบัผูบ้ริหารให้ดูแลกาํกบัครูอยา่งจริงจงั สร้างขวญักาํลงัใจ อาํนวยความสะดวก
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ใหก้บัครู”  
 
ข้อเสนอแนะด้านปฏบัิต ิ

1. ควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งท่ีเขา้ร่วมและไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการAsSIL เพราะครูจะตอ้ง
ทาํหน้าท่ีในการวดัและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน  การท่ีครูส่วนหน่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
AsSIL มีความจาํเป็นหลายประการ แต่ไม่ไดเ้ป็นเหตุหรือยกเวน้ท่ีจะไม่ทาํหน้าท่ีวดัและประเมิน
การเรียนรู้ของนกัเรียน การให้ความรู้ความเขา้ใจกบัครูทุกคนเป็นผลดีมากกว่า หรือไม่ก็เสนอแนะ
ใหศึ้กษาจากเอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติม 

2. ควรจดัทาํแผนการจดัการเรียนการสอน สําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ หรือมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยเน้นนักเรียนเป็นสําคญั ควรเพิ่มรายละเอียดการวดัและการประเมินภายใต้
แนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  

3. การจดัการเครือข่ายการวดัและการประเมิน เพื่อพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน ควรจดัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในหน้าท่ีให้ชัดเจน เขา้ใจตรงกัน และรับผิดชอบ 
ร่วมกนัอย่างจริงจงั ควรมีหน่วยงานกลางของชาติ ทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยช่วยเหลือดูแลระบบ
เครือข่ายฯ 

4. ความพร้อมและเวลาของผูส้อน ซ่ึงมีภาระงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน และมีคาบสอนหลาย
วิชาและหลายระดับชั้น ทาํให้มีปัญหาในการเตรียมการสอน ตรวจติดตามผลงาน การวดัและ
ประเมินการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียน ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงตอ้ง
ใชค้วามรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความชาํนาญ เวลา และทีมงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ดงักล่าวค่อนขา้งมาก  

5 งานการพฒันาดา้นการวดัและประเมินการเรียนรู้ เป็นงานวิชาการท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มี
ความรู้ ประสานและทาํงานร่วมกบัครูและผูบ้ริหารในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายร่วมกนั จึงควรมี
หน่วยงานประสานนโยบายในระดบัชาติทาํหนา้ท่ีวางแผน จดัทาํงบประมาณ ดาํเนินการติดตามผล 
และทาํหนา้ท่ีเป็นเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างองคค์วามรู้ ตลอดจนพฒันาบุคลากร เป็นพี่เล้ียงทาง
วิชาการให้โรงเรียน  โดยสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าท่ี เป็นนักวิชาการพี่ เล้ียงทํางานร่วมกับ
คณะกรรมการตามขอ้เสนอแนะ 3 แลว้ขยายผลในโอกาสต่อไป 
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ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
1. โรงเรียนควรมีการวางแผนการบริหารจดัการด้านการวดัและประเมินการเรียนรู้ของ

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ ในทุกระดบัการศึกษาทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
2. ควรมีการวางแผนและประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลยั ในการรับหรือการคดัเลือก

นักเรียน และให้โอกาสนักเรียนไดพ้ฒันาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีสมรรถนะและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหน้กัเรียนเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรมีการเผยแพร่เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน เพื่อช่วยครูในการพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพ
ยิง่ข้ึน และควรมีหน่วยงานท่ีพฒันาคลงัเคร่ืองมือวดัและประเมินการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน 

4. ควรอบรมครูเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินการเรียนรู้ และโรงเรียนควร 
สรรหาบุคลากรภายนอกท่ีเป็นนกัวดัและประเมินมืออาชีพ ใหค้าํปรึกษาเพิ่มเติมแก่ครูในโรงเรียน 

5. ควรกาํหนดเป็นนโยบายของชาติ และมีหน่วยงานสนบัสนุนเป็นกรณีพิเศษ 
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หลกัสูตรการฝึกอบรมครูเพื่อใชรู้ปแบบการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน 

วนัที่ วตัถุประสงค(์ความรู้) 

เพื่อใหม้ีความเขา้ใจ : 

วตัถุประสงค(์การปฏิบตัิ) 

 

ความรู้ ฝึกปฏิบตัิ ภาระงาน ศึกษาเพิ่มเติม 

1 ระบบการศึกษา 
ระบบการพฒันาหลกัสูตร 

หลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

Content and Learning Standard 

ตรวจสอบ : 

สาระและมาตรฐาน ตวัชี้วดั 

กบัขอ้คาํถาม และตวัเลือก 

ระบบการศึกษา  ระบบการพัฒนา
หลัก สู ตร  หลัก สู ตรอิ งม าตรฐาน 

ความสัมพนัธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้
กับ อ งค์ป ระก อบ ขอ งห ลัก สู ต ร
สถานศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้สอบ
ป ล า ย ภ า ค กั บ
ตวัชี้วดั 

ปรับแก้ข้อสอบ
ใ ห้ ต ร ง ต า ม
ตวัชี้วดั 

1.  พื้ น ฐ า น 

ค ว า ม รู้ ก า ร
พฒันาหลกัสูตร 

2. หลักสูตรเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2 การประเมินการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และ 

หลงัเรียน 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

บลูม  มาซาร์โน และบิกกส์ 

วิ เคราะห์ จุดประสงค์การ
เรียนรู้จากสาระการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียน รู้  และ
ตวัชี้วดัแกนกลาง 

การประเมินการเรียนรู้  การวดัและ
ป ระ เมิ น ก าร เรี ยน รู้  : ก่ อ น เรี ยน  

ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น   แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม  มาซาร์โน และบริกส์ 

วิ เ ค ร า ะ ห์
จุดประสงค์การ
เ รี ย น รู้  จ า ก
ตวัชี้วดัและสาระ
การเรียนรู้ฯ 

จั ด ก ลุ่ ม
จุดประสงค์การ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ
แบ่งเป็นการวัด
ระหว่างและหลงั
เรียน 

1.จิ ต วิ ท ย าก าร
เรียนรู้ 

2.การพฒันาและ
ประเมินทักษะ
การคิดระดบัสูง 

3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

การออกแบบแบบยอ้นกลบั 

 

Understanding by Design 

 

วิเคราะห์ตวัชี้วดั 

การวิเคราะห์งาน 

การวิเคราะห์ภาระงาน 

การออกแบบ(หลักสูตร)การเรียนรู้  

ตามแนวคิด Understanding by Design 

การออกแบบโครงสร้างการจัดการ
เรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  Backward 

design 

วิ เค ร า ะ ห์ ง า น
(job) ภ าร ะ ง าน
(task) จากตวัชี้วดั
แ ล ะ ส าร ะ ก าร
เ รี ย น รู้ ต า ม
หลกัสูตรฯ 

กํ า ห น ด
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ 

ผ ล ผ ลิ ต  แ ล ะ
ผลลัพธ์  แล้วจัด
โครงส ร้ างก าร
เรียนการสอน 

 

1.การออกแบบ
แบบยอ้นกลบั 

2.การกาํหนดผล
การเรียนรู้ 
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วนัที่ วตัถุประสงค(์ความรู้) 

เพื่อใหม้ีความเขา้ใจ : 

วตัถุประสงค(์การปฏิบตัิ) 

 

ความรู้ ฝึกปฏิบตัิ ภาระงาน ศึกษาเพิ่มเติม 

4 เครื่องมือวดัผลการเรียนรู้ 

แบ บสั ง เก ต  แบ บสั ม ภ าษ ณ์ 

แบบสอบถาม และแบบทดสอบ 

ฝึ ก เขี ยน เค รื่ อ ง มื อ วัด ผล 

ระหว่ าง เรี ยน  และ เกณฑ์
คุณภาพ 

 

การวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การ
พฒันาเครื่องมือวดัผลการเรียนรู้(ตาม
ตวัชี้วดั)ระหว่างเรียน และการวดัการ
เรียนรู้ปลายภาคเรียน 

ก า ร เ ขี ย น
เค รื่องมือวัดผล
ในระหว่างเรียน
พร้อมเกณฑ์การ
ใหค้ะแนน 

การเขียนขอ้สอบ
ป ล ายภ าค ต าม
รูปแบบที่กาํหนด 

1. มโนทัศน์การ
เรียนรู้  และการ
วดัผลการเรียนรู้ 

5 การประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินผลสมัฤทธิ์ 

(Achievement) 

การประเมินความสามารถ 

(Aptitude) 

ฝึกเขียนข้อสอบปลายภาค
เรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

การประเมินการเรียนรู้  ตามสาระและ
มาตรฐาน  ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุทธศักราช 

2551  การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํ
คู่มือดาํเนินการสอบ 

ก า ร ส ร้ า ง
เครื่องมือวดัผลที่
มี ค ว า ม
หลากหลายตาม
ลกัษณะที่มุ่งวดัที่
กาํหนดไว ้

การใชเ้ครื่องมือที่
สร้างขึ้นวดัผลใน
ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น 

และปลายภาค 

1.ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เ รี ย น รู้ อิ ง
มาตรฐาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
หลกัสูตรการฝึกอบรมครูโครงการ AsSIL 
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หลกัสูตรการฝึกอบรมครูโครงการ AsSIL 

 
ขั้นตอนการจัดทาํหลกัสูตร 
  หลกัสูตรการฝึกอบรมครูน้ีดาํเนินตามแนวทาง Technical- scientific Approach  โดยใช้
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler  ซ่ึงมีขั้นตอนหลกั 3  ขั้นตอนคือ 

1.  กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
2. การเลือกประสบการณ์การฝึกอบรม 
3. การประเมินผลการฝึกอบรม 

 1. ขั้นกาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
การฝึกอบรมครูโครงการ AsSIL กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตรการฝึกอบรม ดงัน้ี 

  1    เพื่อใหค้วามรู้กบัครูโครงการ AsSIL ในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.1 ระบบการศึกษา   ระบบการพัฒนาหลักสูตร  หลัก สูตรอิงมาตรฐาน 

ความสมัพนัธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้กบัองคป์ระกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.2 การประเมินการเรียนรู้  การวดัและประเมินการเรียนรู้ : ก่อนเรียน  ระหว่าง

เรียน  และหลงัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม  มาซาร์โน และบริกส์ 
1.3 การออกแบบ(หลกัสูตร)การเรียนรู้  ตามแนวคิด Understanding by Design 

การออกแบบโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ (Unit Plan) ตวัอยา่ง  Backward design 
1.4 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้(ตาม

ตวัช้ีวดั)ระหวา่งเรียน และการวดัการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
1.5 การประเมินการเรียนรู้  ตามสาระและมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  การจดัพิมพข์อ้สอบ  การจดัทาํคู่มือดาํเนินการสอบ 
 

 2. เพื่อฝึกทกัษะใหก้บัครูโครงการ AsSIL ดงัน้ี 
2.1 วิเคราะห์ขอ้สอบปลายภาคกบัตวัช้ีวดั 
2.2 วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ จากตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ฯ 
2.3 วิเคราะห์งาน(job) ภาระงาน(task) จากตัวช้ีว ัดและสาระการเรียนรู้ตาม

หลกัสูตรฯ 
2.4 การเขียนเคร่ืองมือวดัผลในระหวา่งเรียนพร้อมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
2.5 การสร้างเคร่ืองมือวดัผลท่ีมีความหลากหลายตามลกัษณะท่ีมุ่งวดัท่ีกาํหนดไว ้
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 2.  ขั้นการเลือก จัด และเรียงลาํดับประสบการณ์ 
 ไดพ้ิจาณาใน 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
  2.1 การคัดเลือกและจัดลาํดับเน้ือหา  ตามความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรียนและสังคม โดย
ยดึระบบการพฒันาหลกัสูตรเป็นขอบข่าย  
  2.2 การจัดประสบการณ์ การจดัลาํดบัและขั้นตอนในการจดักิจกรรม ไดใ้ชล้กัษณะการ
ฝึกอบรมแบบการเรียนรู้ตามภาระงาน(task base learning) เพราะเป็นการฝึกอบรมท่ีมุ่งผลสําเร็จ
ของภาระงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูโครงการ AsSIL  โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด
การเรียนรู้สรรสร้างนิยม (Constructivism) ท่ีครูโครงการ AsSIL  จะเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัการ
ความรู้ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง และนาํไปใชป้ระโยชน์ใน
การสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ  
 การจดักิจกรรมของหลกัสูตร ไดจ้ดัข้ึนตามจุดหมายของหลกัสูตร  การเลือกกิจกรรมเน้น
ใหเ้หมาะสมกบัความถนดัความสนใจของครูโครงการ AsSIL โดยกาํหนดนดัหมายพบกนักบัคณะ
วิทยากร  จาํนวน 5 คร้ัง ในแต่ละคร้ังประกอบดว้ยการให้ความรู้ การฝึกปฏิบติั การนดัหมายภาระ
งานเพื่อให้คาํแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขผลงาน(เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้)  และศึกษาเพิ่มเติมจาก
เอกสารเสนอแนะให ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารแปลท่ีคดัสรรมาใหอ่้าน 
  
  3.  ขั้นการประเมินผล 
    Ornstein &Hunkins: 1993  กล่าวว่า Tyler ให้ความสําคญั การประเมิน หลกัสูตรในดา้น
ประสิทธิภาพของการวางแผนและการปฏิบติั เพราะ จาํเป็นตอ้งทราบว่าการฝึกอบรมนั้นทาํให้บงั
เกิดผล ท่ีต้องการจริง ๆ หรือไม่   และเป็นส่ิงสําคัญมากท่ีต้องพิจารณาว่าหลักสูตรทาํให้เกิด
ประสิทธิผลหรือไม่   การประเมินผลต้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์หลักสูตรเสมอ สําหรับการ
ประเมินหลกัสูตรการฝึกอบรมครูโครงการ AsSIL ไดก้าํหนดหลกัฐาน ในการประเมินไว ้ดงัน้ี 

1. โครงสร้างของการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ หรือท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือทีวา่ Unit Plan 

2. เคร่ืองมือวดัผลในระหว่างเรียน  ท่ีใชป้ระกอบกบัแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 2 ภาค
เรียน  

3. ขอ้สอบปลายภาค ท่ีครอบคลุมตัวช้ีวดัและตรงกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลาง 2551 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบทดสอบความรู้ก่อน - หลงัอบรม 
1. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบตามระบบการศึกษา 

1) การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  การประเมินแผน 
2) การพฒันาหลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล 
3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้  การประเมินการเรียนรู้   
4) การวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ การปฏิบติัท่ีย ัง่ยนื 

 
2. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบตามระบบการพฒันาหลกัสูตร 
 1)  หลกัสูตร และการเรียนการสอน 
 2)  การพฒันาหลกัสูตร  และการพฒันาการสอน 
 3)  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 
 4)  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 
3. หลกัสูตรอิงมาตรฐาน คาํวา่ “มาตรฐาน” กล่าวถึงเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
 1)  เน้ือหาและตวัช้ีวดั 
 2)  ความรู้และการปฏิบติั   
 3)  ผลการเรียนรู้และเกณฑคุ์ณภาพ 
 4)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้และการวดัผลการเรียนรู้ 
 
4.  หลกัสูตรอิงมาตรฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ืองใด 
 1)  สาระและมาตรฐาน  
 2)  ผลการเรียนรู้และตวัช้ีวดัคุณภาพมาตรฐาน 
 3)  เน้ือหาสาระและเกณฑม์าตรฐาน 
 4)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้และขอ้สอบมาตรฐาน 
 
 
5. องคป์ระกอบใดท่ีส่งผลใหน้กัเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  
 1)  การจดัการเรียนรู้และการวดัผลตามมาตรฐาน 

2)  มาตรฐานการเรียนรู้และขอ้สอบมาตรฐาน 
3)  การจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานและส่ือการเรียนรู้ท่ีไดม้าตรฐาน 
4)  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและนาํไปจดัการเรียนรู้  
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6.  ระบบการพฒันาหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนในเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
 1)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้   
 2)  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 3)  การออกแบบหลกัสูตร  การสร้างและทดลองใชห้ลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร 
 4)  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายหลกัสูตร  โครงสร้างหลกัสูตร และคาํอธิบายรายวิชา 
 
7. อะไรเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของหลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

1) มาตรฐานการเรียนรู้  
2) หลกัฐานร่องรอยของการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
3)  เกณฑม์าตรฐาน 
4)  มาตรฐานของเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 

 
8.  การเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อการบรรลุมาตรฐานตามหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
 1)  มาตรฐานการเรียนรู้   
 2)  หลกัฐานร่องรอยของการเรียนรู้ 
 3)  เกณฑก์ารประเมิน 
 4)  คาํอธิบายคุณภาพ 
 
 
9. กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองใด 
 1)  ความสนใจ ความตอ้งการของนกัเรียน  
 2)  ส่ือนวตักรรมเทคโนโลยกีารเรียนการสอน 
 3)  ภาระงานท่ีนกัเรียนปฏิบติั 
 4)  คุณภาพช้ินงานหรือผลงานของนกัเรียน 
 
10.  บทบาทสาํคญัยิง่ของการประเมินต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนคือขอ้ใด 
 1)  เป็นกระบวนวิธีการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือบอกระดบัการเรียนรู้ 
 2)  เป็นระบบการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัสาํหรับพฒันาการเรียนรู้ 
 3)  เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 4)  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการกาํหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
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11.  เกณฑท่ี์นาํมาใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ควรเป็นอยา่งไร 
 1)  เกณฑส์มบูรณ์    
 2)  เกณฑส์มัพนัธ์  
 3)  เกณฑข์ั้นตํ่า 
 4)  เกณฑเ์ปรียบเทียบ  
 
12.  การทดสอบวดัผลนกัเรียนเพื่อสรุปวา่แต่ละคนบรรลุผลจุดมุ่งหมายถึงระดบัท่ีกาํหนดไว้
เพียงใด  เรียกวา่การทดสอบอะไร 
 1)  การทดสอบแบบอิงกลุ่ม 
 2)  การทดสอบแบบอิงเกณฑ ์ 
 3)  การทดสอบแบบอิงชั้นปี 
 4)  การทดสอบแบบอิงช่วงชั้น 
 
13.  ขอ้ใดเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีครูจาํเป็นตอ้งวดัและประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน 
 1) นกัเรียนควรไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร 
 2)  นกัเรียนคนใดท่ีควรจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนในบางจุดประสงค ์
 3)  นกัเรียนคนใดท่ีควรจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะกรณีให ้
 4)  นกัเรียนคนใดท่ีควรจะตอ้งสอนทกัษะจาํเป็นขั้นตน้   
 
14.  การแปลผลคะแนนท่ีนกัเรียนได ้0 คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1)  นกัเรียนไม่มีความรู้ในส่ิงท่ีครูจะตอ้งสอน   
 2) นกัเรียนไม่มีความสามารถท่ีจาํเป็นท่ีครูสอน 
 3)  นกัเรียนไม่มีความสามารถท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ 
 4)  นกัเรียนไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนทกัษะขั้นตน้ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน 
 
15. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งหรือไม่ใช่การประเมินก่อนสอน 
 1) การประเมินก่อนสอนมีความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับครูท่ีไม่คุน้เคยกบันกัเรียนท่ีจะสอน 
 2)  ครูท่ีสอนนกัเรียนกลุ่มเดิมท่ีเคยสอนมาก่อน การประเมินก่อนสอนกไ็ม่จาํเป็น 
 3)  การประเมินพฤติกรรมความสามารถในการปฏิบติัขั้นสุดทา้ยก่อนสอน   
 4)  การประเมินวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
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16.  การวดัและประเมินระหวา่งเรียนท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งคือเร่ืองใด 
 1)  การคน้หาบางจุดประสงคท่ี์นกัเรียนไม่สามารถเรียนใหร้อบรู้ได ้
 2)  การคน้หาขอ้บกพร่องในการเรียนการสอนและนาํไปปรับปรุงการสอน 
 3)  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัวา่นกัเรียนสามารถผา่นหน่วยเรียนนั้น พร้อมท่ีจะเรียนหน่วย
ต่อไปหรือไม่ 
 4)  การวดัในจุดประสงคใ์ดท่ีนกัเรียนตอบผดิมาก ใหผ้า่นไปเรียนหน่วยอ่ืน ๆ ก่อนแลว้จึง
มาเรียนซ่อมเสริมในภายหลงั  
 
17. ขอ้สอบประจาํหน่วยการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนทาํผดิมากไปสมทบสอบในคร้ังต่อไป และนกัเรียนยงั
ทาํผดิมากอยูอี่กแสดงวา่เป็นอยา่งไร 
 1)  ขอ้สอบไม่ตรงตามหน่วยการเรียนรู้ 
 2)  นกัเรียนไม่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้จุดประสงคน์ั้นแลว้ 
 3)  มีขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอน    
 4)  นกัเรียนเบ่ือหน่ายท่ีสอบเร่ืองเดิม ๆ 
 
18.  ขอ้สอบปลายภาคเรียนมีวตัถุประสงคห์ลกัในเร่ืองใด 
 1)  เพื่อการประเมินทกัษะพ้ืนฐาน 
 2)  เพื่อการประเมินความกา้วหนา้ 
 3)  เพื่อการประเมินระดบัความสามารถ       
 4)  เพื่อการประเมินพื้นฐานคุณภาพ 
 
19. การคดัเลือกขอ้สอบปลายภาคตอ้งพจิารณาเร่ืองใดสาํคญัเป็นลาํดบัแรก 
 1)  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พิจารณาจากตารางวิเคราะห์ 
 2)  ความยากของขอ้สอบ กาํหนดค่าระหวา่ง 20%-80% 
 3)  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ กาํหนดค่าระหวา่ง .2 - .8 
 4)  ค่าความเช่ือมัน่ กาํหนดค่าตั้งแต่ .70 ข้ึนไป 
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20.  คาํถามสาํคญัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั(Backward Design) คืออะไร 
1)  การบรรลุจุดหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ จะตอ้งพิจารณาจากส่ิงใดหรือ

จากหลกัฐานอะไร   
2.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดรั้บการจดัตารางเวลาในการจดัการเรียนการสอนก่ี

ชัว่โมง 
3.  กาํหนดสดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้กบัแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมดเป็น

อยา่งไร 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งบรรลุจุดหมายท่ีพึงประสงค ์

 
21. การออกแบบแบบยอ้นกลบั(backward design) มีขั้นตอนสาํคญัตามขอ้ใด 

1  การกาํหนดจุดหมายท่ีพึงประสงค ์  การกาํหนดหลกัฐานท่ีแสดงการบรรลุจุดหมายท่ีพึง
ประสงค ์และการวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน   
 2.  การกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  การออกแบบการสอน และการวางแผน
จดัการเรียนการสอน 
 3.  การจดัทาํโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  การวางแผนจดัการเรียนรู้  และการประเมินการ
เรียนรู้ 
 4.  การออกแบบการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  การเขียนแผนจดัการเรียนรู้
ตามตวัช้ีวดัแกนกลาง  การวดัและประเมินการเรียนรู้  
 
22. การกาํหนดจุดหมายท่ีพงึประสงค ์ มีหลกัในการพจิารณาเป็นลาํดบัแรกคือเร่ืองใด 

1. นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานท่ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและน่าจะรู้อะไรบา้งแลว้   
2. นกัเรียนควรมีส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งรู้และจาํเป็นตอ้งทาํ  
3. นกัเรียนควรความเขา้ใจในเร่ืองใด  และควรทาํอะไรไดบ้า้ง 
4. นกัเรียนควรมีความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและยัง่ยนือะไรบา้ง   

 
23. การกาํหนดจุดหมายท่ีพงึประสงคมี์หลกัพิจารณาท่ีสาํคญัมากท่ีสุดคือเร่ืองใด 

1. นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานท่ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและน่าจะรู้อะไรบา้งแลว้   
2. นกัเรียนควรมีส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งรู้และจาํเป็นตอ้งทาํ  
3. นกัเรียนควรความเขา้ใจในเร่ืองใด  และควรทาํอะไรไดบ้า้ง 
4. นกัเรียนควรมีความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและยัง่ยนือะไรบา้ง   
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24. จุดหมายท่ีสะทอ้นความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและยัง่ยนืเป็นการพิจารณาตามขอ้ใด 
1.  แนวคิด  หวัขอ้  หรือ  กระบวนการนั้น  เป็นประเดน็หลกัท่ีจะมีคุณค่านอกบริบทการ

เรียนการสอนในหอ้งเรียนหรือไม่   
2.  แนวคิด  หวัขอ้  กระบวนการนั้น  เป็นหวัใจของศาสตร์  ท่ีเรียนหรือไม่   
3.  แนวคิด  หวัขอ้  และกระบวนการนั้นตอ้งมีการดูแลเป็นพิเศษ  เพื่อใหน้กัเรียนมีความ

เขา้ใจเพยีงใด   
 4.  แนวคิด  หวัขอ้  กระบวนการใดท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียน   
 
25. จากคาํถาม “อะไรท่ีมีคุณค่าควรแก่การสร้างความเขา้ใจ” ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ
ยอ้นกลบัจะตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองใดเป็นสาํคญั 
 1)  เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
 2)  มาตรฐานการเรียนรู้  
 3)  สาระการเรียนรู้ 
 4)  ตวัช้ีวดั 
 
26. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัเกณฑใ์นการกลัน่กรองขอ้ใด “ท่ีจะสร้างเสริมความ
เขา้ใจ  ความสนใจ และความเป็นเลิศ” 
 1)  วิธีการบรรยายและทดลอง (Lecture and Lab) 
 2)  วิธีการกลุ่มสมัพนัธ์ (Group Dynamic) 
 3)  วิธีการแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (CO-Op) 

4)  วิธีการท่ีใชช่ื้อยอ่วา่  WHERETO  
 

27. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและยัง่ยนื 
ความรู้แบบสรุปเป็นความคิดรวบยอด  
ความรู้แบบกระบวนการ   
ความรู้แบบหาความสมัพนัธ์   
ความรู้แบบระเบียบปฏิบติัได ้  

 

28.  การเลือกเคร่ืองมือวดัผลใดท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการวดัผล “ความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและยัง่ยนื” 
1) การเลือกตอบ   (Selected  Response)  
2) การตอบคาํถามสั้นๆ  (Constructed  Response  
3) การเขียนแบบอตันยั (Essay)  
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4) การประเมินการปฏิบติัภายในโรงเรียน (School  Product/ School  Performance)  
 
29. การประเมินเพื่อใหน้กัเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ในเบ้ืองตน้คืออะไร 

1) ความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกและยัง่ยนื 
2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3) ทกัษะกระบวนการ 
4)  ความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ   

 
30. เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) 
 1)  แบบสอบถาม 
 2)  แบบสมัภาษณ์   
 3)  แบบทดสอบ 
 4)  แบบประเมินตนเอง 
 
31.  การประเมินท่ีตอบสนองขอ้กาํหนดของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 1)  การประเมินการทาํโครงงาน   
 2)  การประเมินเป็นกลุ่ม 
 3)  การประเมินเป็นช่วงชั้น 
 4)  การประเมินเม่ือจบบทเรียน 
 
32.  เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ท่ีควรนาํมาใชใ้นการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ระหวา่งเรียน 
 1)  แบบสอบถาม 
 2)  แบบสมัภาษณ์   
 3)  แบบทดสอบ 
 4)  แบบสงัเกต  
 
33.  แบบสงัเกตเหมาะสมกบัขอ้มูลขอ้ใด 
 1)  การใหค้ะแนนการปฏิบติังานรายบุคคลและกลุ่ม 
 2)  การบนัทึกคะแนนจากแฟ้มสะสมงาน 
 3)  การใหค้ะแนนตามระดบัคุณภาพ 
 4)   การรวบรวมผลงานเป็นรายบุคคล 
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34. เคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดคืออะไร 
 1)  แบบสอบถาม 
 2)  แบบสมัภาษณ์   
 3)  แบบทดสอบ 
 4)  แบบสงัเกต  
 
35.  ปัจจยัใดมีอิทธิพลมากท่ีสุดหากครูนาํวธีิการวดัและประเมินทางเลือกใหม่มาใช ้ 

1)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครูส่งผลใหค้รูวดัและประเมินดว้ยวิธีท่ีลา้สมยั และไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2)  ผูบ้ริหารท่ีข้ึนสู่ตาํแหน่งดว้ยความอาวโุสมากกวา่การมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม อาจจะไม่
เห็นดว้ยกบัวิธีการท่ีครูเสนอ 

3)  ผูบ้ริหารอาจเห็นวา่ครูกาํลงัคุกคามตาํแหน่งทางการบริหาร 
4) ความไม่เท่าเทียมกนัของทรัพยากรระหวา่งโรงเรียนท่ีอยูใ่นเมือง กบัโรงเรียนท่ีอยูใ่น

ชนบท 
 
36. “แน่นอนท่ีสุด เทอร์โมมิเตอร์ ใชว้ดัอุณหภูมิ ส่วนไมห้ลาใชว้ดัระยะทาง และนาฬิกาจบัเวลาใช้
วดัเวลาได ้ แต่ค่าท่ีวดัไดน้ั้น อาจประเมินอยา่งคร่าวๆไดจ้ากการสงัเกต ดว้ยสายตาของผูเ้ช่ียวชาญ” 
คาํกล่าวน้ีอธิบายการประเมินการเรียนรู้ไดด้ว้ยขอ้ใด 

1) การประเมินไม่จาํเป็นใชแ้ต่เทคนิควิธีท่ีเป็นมาตรฐานเท่านั้น แต่ครูตอ้งประเมินอยูบ่น
พื้นฐานการวดัตามวตัถุประสงค ์  

2) การประเมินควรใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายวชิาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

3) การประเมินเป็นกระบวนการตดัสินคุณภาพของผลงานของปัจเจกบุคคลในโรงเรียน
ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ 

4)  การประเมินเป็นการใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกพฒันาและขดัเกลาเป็นอยา่งดีเท่านั้น 
 

37. การประเมินนกัเรียนอาจกระทาํอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่นกัเรียนเร่ิมเขา้มา และครูตอ้งการรู้ระดบั
การเรียนรู้ และระดบัแรงจูงใจ เพื่อประโยชน์เร่ืองใดเป็นสาํคญั 

1) เป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการวางแผนการจดัการเรียนการสอน   
2) เป็นขอ้มูลตรวจสอบความกา้วหนา้ของการเรียน  
3) เป็นการประเมินเพื่อทดสอบระดบัของความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
4) เป็นการยนืยนัความเช่ือเพื่อใหก้ารช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
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38. ขอ้ใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประเมินระหวา่งเรียน 

1) เพื่อคน้หาจุดอ่อนและใหค้วามช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได ้
2) เพื่อคน้หาความสามารถพิเศษและปรับเปล่ียนบางบทเรียน 
3) เพื่อยนืยนัความเช่ือโดยทัว่ๆ ไป บางกรณีนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือทาง

คณิตศาสตร์ เพราะนกัเรียนกลุ่มน้ีไม่สามารถทาํงานท่ีมีความเฉพาะได ้
4)  เพื่อทดสอบระดบัของความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ   
 

39. “การสร้างแบบทดสอบเป็นงานท่ียาก แต่มีความเช่ือมัน่ในการบ่งช้ีถึงผลสมัฤทธ์ิ”  คาํกล่าวน้ี
สะทอ้นการประเมินการเรียนรู้ตามขอ้ใด 
 1) โดยทัว่ไปการวดัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีมีความน่าเช่ือถือ คือ การสอบ 
 2)  การวดัผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนไดถู้กตอ้งมากข้ึน เม่ือใชก้ารทดสอบมากกวา่ไม่ไดใ้ช ้

3)  การวดัผลสมัฤทธ์ิดว้ยแบบทดสอบ มีความน่าเช่ือถือมากกวา่การใหน้กัเรียนพดูตอบ
คาํถาม การอภิปรายกลุ่ม และการมอบหมายงานเขียนเป็นรายบุคคล 

4) การวดัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนนั้นกาํหนดข้ึนโดยครูผูส้อน เรียกวา่ การทดสอบภายใน  
 
40. ขั้นตอนวางแผนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคือขอ้ใด 

1) กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ   
2) กาํหนดตวัช้ีวดัท่ีนาํไปสร้างแบบทดสอบ 
3) กาํหนดจาํนวนขอ้ท่ีตอ้งการสร้างแบบทดสอบ 
4) กาํหนดค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างแบบทดสอบ 

 

41. การกาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบตอ้งมีความชดัเจนในเร่ืองใด 
1) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนหรือใชใ้นการตดัสินผลการเรียน  
2)  เพื่อเลือกใชข้อ้สอบปรนยัหรืออตันยั 
3)  เพื่อวดัผลตามสาระ มาตรฐานและตวัช้ีวดัใด 
4)  เพื่อวดัผลสมัฤทธ์ิในดา้นความรู้ การปฏิบติั สมรรถนะและคุณลกัษณะพึงประสงค ์
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42.ขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งดาํเนินการ เพื่อท่ีจะทาํใหก้ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.  การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผูเ้รียน  
2.  การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนก่อนการเรียน  
3. การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
4. กาํหนดสดัส่วนการประเมินระหวา่งเรียนกบัการประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
43. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบั “การประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน วา่บรรลุจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนไดว้างแผนไวห้รือไม่ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํการ
ปรับปรุงขอ้บกพร่องของผูเ้รียน” 

1.วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหวา่งเรียน   
2. เลือกวิธีการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั   
3. กาํหนดสดัส่วนการประเมินดว้ยขอ้สอบปรนยักบัอตันยั   

  4.จดัทาํเอกสารบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียน   
 
44. การประเมินขอ้ใดใหข้อ้มูลสาํหรับปรับปรุงแกไ้ข ซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นการประเมินของแต่
ละรายวิชา ใหเ้กิดพฒันาการและมีผลการเรียนตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

1.  การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผูเ้รียน  
2.  การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน 
3. การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั 
4. การประเมินเพื่อตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ 

 
45. เอกสารบนัทึกขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียนมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในเร่ืองใด  

1. เป็นแหล่งขอ้มูลในการปรับปรุงผูเ้รียน  
2. เป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบการปฏิบติังานของนกัเรียน 
3. เป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสและความยติุธรรมในการประเมินใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบท่ีสถานศึกษากาํหนด 
4. เป็นหลกัฐานสาํหรับการประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพ 
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46. การสร้างแบบทดสอบปลายภาคเรียนมีหลกัสาํคญัคืออะไร 
1) ตารางวิเคราะห์คุณลกัษณะขอ้สอบ (Table of Item Specification)  
2) เน้ือหาแบบทดสอบท่ีประกอบไปดว้ยคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
3) ตารางวิเคราะห์หลกัสูตรแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งจุดมุ่งหมายและเน้ือหาของวิชา

นั้นๆ 
4) ตารางวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ดว้ยค่า IOC 

 
47. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งในการวิเคราะห์หลกัสูตร  

1) เพื่อใหรู้้วา่การเรียนการสอนนั้นตอ้งการใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นใดมาก
นอ้ยเพยีงใด  

2) เพื่อจะไดจ้ดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุผลตามตอ้งการ 
3) เพื่อวดัประเมินผลไดจ้ากเคร่ืองมือวดัผลท่ีหลากหลาย 
4) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ 

 
48. การประเมินใดท่ีสะทอ้นแนวคิด “ภาระงานหรืองานช้ินเดียวไม่เพยีงพอท่ีจะเป็นตวัแทนแสดง
หรือพิสูจน์วา่ผูเ้รียนมีพฒันาการถึงมาตรฐานท่ีตั้งไว”้ 
 1) การประเมินดว้ยแบบทดสอบ(Batter Test)ท่ีครอบคลุมตวัช้ีวดั 
 2) การประเมินดว้ยการสงัเกตพฤติกรรม(Observ)หลาย ๆ คร้ัง 
 3) การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio)   
 4) การประเมินการปฏิบติั(Performance Test) 
49. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งในการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินระดบัคุณภาพของภาระงานหรือผลงาน 
 1)  สมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2)  อธิบายลกัษณะช้ินงานหรือภาระงานท่ีคาดหวงัไดช้ดัเจน 
 3)  มีคาํอธิบายคุณภาพงานท่ีแยกระดบัชดัเจนไม่ซํ้าซอ้น 
 4)  นกัเรียนเป็นผูก้าํหนดระดบัคุณภาพงาน   
50 ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งในการกาํหนดภาระงานท่ีสนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียนรู้ และการประเมิน
ตามสภาพจริง 

1) เนน้ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดของตนตามความสนใจหรือความถนดั 
2)  เป็นการพฒันาความสามารถในการทาํงานร่วมกนั และการตดัสินใจ  
3) เป็นการเสริมแรงหรือพฒันาความรู้ ทกัษะท่ีจะไดจ้ากการทาํงานใหบ้รรลุผล 
4) เป็นการประยกุตค์วามรู้ และทกัษะท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั แต่มุ่งเนน้การ

นาํไปใชใ้นอนาคต  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตรฝึกอบรมครูโครงการ AsSIL 
 
ท่ี รายการ ความคิดเห็น 

ไม่เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย 

1 จุดประสงคห์ลกัสูตรฝึกอบรมมีความเป็นไปได ้    

2 การคดัเลือกและจดัลาํดบัเน้ือหาครอบคลุม    

3 กิจกรรมฝึกอบรมสอดคลอ้งจุดหมายหลกัสูตร    

4 กิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผูรั้บการฝึกอบรมได้ฝึก
ปฏิบติัท่ีนาํไปใชใ้นชั้นเรียนได ้

   

5 ภาระงานเหมาะสมกบังานวดัและประเมินการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

   

6 กิจกรรมศึกษาเพิ่มเติมเอ้ืออํานวยให้ครูสามารถ
แสวงหาความรู้การวดัและประเมินการเรียนรู้ 

   

7 การประเมินผลผลิตหลงัจากครูไดเ้ขา้ร่วมโครงการมี
ความเป็นไปได ้

   

8 ครูสามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ในการสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้

   

9 ครูไดแ้นวคิดในการนาํผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัเรียนไปพฒันาการสอนของตนเอง 

   

10 ครูเห็นความสําคญัในการใชผ้ลการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนมาปรับปรุงการสอนของตนเอง 
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการ AsSIL 
(สําหรับฝ่ายวชิาการ) 

คาํช้ีแจง : สภาพก่อนร่วมโครงการฯ เป็นขอ้มูลสภาพปกติของครูโดยทัว่ ๆ ไป ก่อนการฝึกอบรม
โครงการ AsSIL สภาพดงักล่าว สรุปไดต้ามประเดน็ถามต่อไปน้ี 

1.  ประเดน็เก่ียวกบัขอ้สอบปลายภาค(ฉบบัเดิม-ก่อนเขา้โครงการAsSIL) มีคาํถาม ดงัน้ี  
- ขอ้สอบปลายภาคสอดคลอ้งตรงกนักบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ อยา่งไร และ  
- ขอ้สอบท่ีนาํมาใชส่้วนใหญ่  เป็นขอ้สอบท่ีไดม้าอยา่งไร  
- ครูออกขอ้สอบเองหรือไดม้าจากแหล่งใดหรือมีวิธีการไดม้าของขอ้สอบปลายภาคอยา่งไร 
- มีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งตวัช้ีวดัแกนกลางกบัขอ้สอบท่ีนาํมาใชห้รือไม่ 
และคาํถามเก่ียวกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
2.  ประเดน็เก่ียวกบัโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ มีคาํถาม ดงัน้ี 
- สภาพและความตอ้งการเก่ียวกบัการจดัทาํโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ เป็นอยา่งไร  
- การจดัทาํโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ไดก้าํหนดใหมี้การวดัและประเมินการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
อยา่งไร  
- การวดัและประเมินการเรียนรู้ในระหวา่งเรียนและหลงัเรียน หรือไม่ อยา่งไร 
- การกาํหนดระดบัคุณภาพของผลผลิต  มีแนวคิด หรือหลกัการอะไร อยา่งไร 
- ระดบัคุณภาพของผลผลิตสะทอ้นคุณภาพการสอนหรือไม่ อยา่งไร  
- การใชข้อ้มูลป้อนกลบัจากการวดัและประเมินการเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน
หรือไม่ อยา่งไร 
 
3. ประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีคาํถาม ดงัน้ี 
- การเขียนหรือการกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค(์Specifying the Outcomes of Student 
Learning) ก่อนเขา้ร่วมโครงการครูทาํอยา่งไร  
- มีความตอ้งการความรู้และการฝึกปฏิบติัในเร่ืองการเขียนหรือการกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีพึง
ประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 
- การนาํแนวคิดของบลูม มาซาร์โน  และ บริกซ์(ท่ีนาํเสนอแนวคิด SOLO Taxonomy) มาใช้
ประโยชน์ในเร่ืองใด  หรือมีปัญหาอุปสรรคในการใชแ้นวคิดดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 
4.  ประเดน็เก่ียวกบัความสาํเร็จของงานการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอนใหป้ระสบ
ความสาํเร็จนั้น ครูมีขอ้เสนอแนะอะไร อยา่งไร  
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คาํช้ีแจง : สภาพหลงัเข้าร่วมโครงการฯ เม่ือครูไดเ้ขา้ร่วมโครงการ AsSIL และหลงัจากการ
ฝึกอบรมแลว้ และปฏิบติังานถึงภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นขอ้มูลกลุ่มทดลอง ท่ี
ไดข้อ้มูลจากในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2553  สรุปประเดน็คาํถาม 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ประเดน็เก่ียวกบัขอ้สอบปลายภาค(ฉบบัปรับปรุง-หลงัจากเขา้ร่วมโครงการAsSIL) มีคาํถาม 
ดงัน้ี 
ความรู้ในการสร้างตารางวิเคราะห์คุณลกัษณะขอ้สอบ ครูไดใ้ชป้ระโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 
การเขียนขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่  
คาํแนะนาํท่ีตอ้งการไดรั้บเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเป็นสาํคญั โปรดระบุ.. 
 
2.  ประเดน็เก่ียวกบัการออกแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดแบบยอ้นกลบั (backward design) มีคาํถาม 
ดงัน้ี 
- ความตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา การออกแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดแบบ
ยอ้นกลบั (backward design) หรือไม่ อยา่งไร   
- การกาํหนดระดบัคุณภาพของผลผลิต จะมีหลกัการ หรือแนวคิดใดท่ีช่วยใหค้วามกระจ่างชดั หรือ
แนวทางปฏิบติั 
- การนาํผลการประเมินตามระดบัคุณภาพไปใชห้รือไม่ อยา่งไร  
 
3. ประเดน็เก่ียวกบัเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีคาํถาม ดงัน้ี 
- การเขียนขอ้สอบปลายภาคเรียน ความรู้ในเร่ืองอะไรท่ีมีความสาํคญั  ท่ีจะตอ้งกระจ่างชดั 
- การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ ตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองใดเป็นสาํคญั ยกตวัอยา่งประกอบ 
 
4.  ประเดน็เก่ียวกบัการเป็นเครือข่ายการวดัและประเมินการเรียนรู้ มีคาํถาม ดงัน้ี 
- การสร้างเครือข่ายการวดัและประเมินการเรียนรู้  จาํเป็นหรือไม่ อยา่งไร 
- การจดัประชุมอบรมโดยเชิญครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ AsSIL เขา้อบรมมาพบกนั จะส่งเสริมการเป็น
เครือข่ายการวดัและประเมินการเรียนรู้ ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 
5.  ประเดน็เก่ียวกบัการนิเทศติดตามผล งาน มีคาํถาม ดงัน้ี 
- ตอ้งการใหค้ณะนกัวิจยัออกไปพบ ครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ณ ท่ีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
หรือไม่ อยา่งไร 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในการ
ปฏิบติังานหรือไม่ มีความเป็นไปไดห้รือไม่ เพียงใด 
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รายช่ือครูผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ณ ห้องประชุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/ช้ัน  

1 น.ส.อมัพร  เกศีนิลพรรณ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

2 นางปราณี  เพง็ศุข ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

3 นางศิวไิลย  กลัน่จตุัรัส ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

4 น.ส.ดวงฤทยั   องักินนัท ์ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

5 น.ส.รัชนีพร   เสียงหวาน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

6 นางรุ่งกาญจน์   บวัสุ่น ร.ร.บา้นคลองมอญ   

7 น.ส.อารีลกัษณ์   จนัทร์ปลอด ร.ร.บา้นคลองมอญ   

8 นางพทุธิพร   อ่วมจนัทร์ ร.ร.บา้นคลองมอญ   

9 นางโสภา     อรุณพลูทรัพย ์ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

10 นายวทิยา    อรุณพลูทรัพย ์ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

11 นางปรียา   อ่อนนุ่ม ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

12 นางสาวฐิตาพร  นาคปานเอ่ียม   ร.ร.บา้นคลองมอญ   

13 นางไพรัตน์   แสนสาํราญ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

14 นางนาฎฤทยั   นอ้ยชูช่ืน ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

15 น.ส.อมัพร   นํ้าจนัทร์เจริญ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

16 นางนวลฉว ี  กาญจน์กีรติศกัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

17 นางชชัฎา  จุลศกัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

18 น.ส.ทศันีย ์ ทองล่อน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

19 นางเยาวลกัษณ์   เพ่ิมผล ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

20 นางกญัญา   ทองอร่าม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

21 นางรุ่งนภา    เอียงอุบล ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

22 นางอมรรัตน์  ลทัธศกัด์ิศิริ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

23 นางชูชยั    มีนุช ร.ร.บา้นหนองไก่   

24 นางวาสนา  เสียงหวาน ร.ร.บา้นสระพระ   

25 น.ส.ประทุม   จุลศิริ ร.ร.บา้นสระพระ   

26 นายสมคิด   บุญยะโพธ์ิ ร.ร.บา้นยางนํ้ากลดัเหนือ   

27 นางประทุมทพย ์ ยิม้ละมยั ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่   25 กรกฎาคม   2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/  ช้ัน 

28 นางสาววลิาสิณี   พุม่ประทุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

29 นางบวัแกว้    ยนืยง ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

30 นายบวร    สาํเภาเงิน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

31 น.ส.อารยา   เพ่ิมชยั ร.ร.คลองมอญ   

32 นางระเบียบ   นาคสวสัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

33 นางอุไร     อุดมประเสริฐ ร.ร.บา้นป่าเตง็   

34 นางสุวรรณา   สุชยั ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

35 นางรัชนก    ดิษยบุตร ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

36 น.ส.สกลุการ    สังขท์อง ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

37 นางอรุณที       คอยดี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

38 นางเนาวรัตน์   คาํทิพย ์ ร.ร.บา้นคลองมอญ   

39 นางอุษา   ชุนพหัวานิช ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

40 นางสาวจุฑาภรณ์  เจริญศรี ร.ร. เบญจมเทพอุทิศ   

41 นางสาวอรพรรณ  ซบเอ่ียม ร.ร. เบญจมเทพอุทิศ   
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่    29   สิงหาคม    2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/ช้ัน  

1 น.ส.อมัพร  เกศีนิลพรรณ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

2 นางปราณี  เพง็ศุข ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

3 นางศิวไิลย  กลัน่จตุัรัส ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

4 น.ส.ดวงฤทยั   องักินนัท ์ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  คณิตศาสตร์ ชั้น 

5 น.ส.รัชนีพร   เสียงหวาน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  ภาษาไทย ชั้น 

6 นางรุ่งกาญจน์   บวัสุ่น ร.ร.บา้นคลองมอญ   

7 น.ส.อารีลกัษณ์   จนัทร์ปลอด ร.ร.บา้นคลองมอญ   

8 นางพทุธิพร   อ่วมจนัทร์ ร.ร.บา้นคลองมอญ   

9 นางโสภา     อรุณพลูทรัพย ์ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  ภาษาไทย ชั้นป.5 ป.6 
10 นายวทิยา    อรุณพลูทรัพย ์ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

11 นางปรียา   อ่อนนุ่ม ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

12 นางสาวฐิตาพร  นาคปานเอ่ียม   ร.ร.บา้นคลองมอญ   

13 นางไพรัตน์   แสนสาํราญ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  คณิตศาสตร์ชั้น 

14 นางนาฎฤทยั   นอ้ยชูช่ืน ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  วทิยาศาสตร์ ชั้น 

15 น.ส.อมัพร   นํ้าจนัทร์เจริญ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  วทิยาศาสตร์ชั้น 

16 นางนวลฉว ี  กาญจน์กีรติศกัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  วทิยาศาสตร์ชั้น 

17 นางชชัฎา  จุลศกัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  ภาษาองักฤษ ชั้น ม.1 
18 น.ส.ทศันีย ์ ทองล่อน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  วทิยาศาสตร์ ชั้น ม.1 
19 นางเยาวลกัษณ์   เพ่ิมผล ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

20 นางกญัญา   ทองอร่าม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

21 นางรุ่งนภา    เอียงอุบล ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  วทิยาศาสตร์ ชั้น ม.1 
22 นางอมรรัตน์  ลทัธศกัด์ิศิริ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

23 นางชูชยั    มีนุช ร.ร.บา้นหนองไก่  คณิตศาสตร์ ชั้น 

24 นางวาสนา  เสียงหวาน ร.ร.บา้นสระพระ  คณิตศาสตร์ ชั้น 

25 น.ส.ประทุม   จุลศิริ ร.ร.บา้นสระพระ  คณิตศาสตร์ ชั้น 

26 นายสมคิด   บุญยะโพธ์ิ ร.ร.บา้นยางนํ้ากลดัเหนือ   

27 นางประทุมทพย ์ ยิม้ละมยั ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

 
 
 



  AsSIL มศก. 87 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่   29  สิงหาคม   2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/  ช้ัน 

28 นางสาววลิาสิณี   พุม่ประทุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  สังคมศึกษา ชั้น ม.1 
29 นางบวัแกว้    ยนืยง ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

30 นายบวร    สาํเภาเงิน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 
31 น.ส.อารยา   เพ่ิมชยั ร.ร.คลองมอญ   

32 นางระเบียบ   นาคสวสัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

33 นางอุไร     อุดมประเสริฐ ร.ร.บา้นป่าเตง็  คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 
34 นางสุวรรณา   สุชยั ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

35 นางรัชนก    ดิษยบุตร ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

36 น.ส.สกลุการ    สังขท์อง ร.ร.หาดเจา้สาํราญ   

37 นางอรุณที       คอยดี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ   

38 นางเนาวรัตน์   คาํทิพย ์ ร.ร.บา้นคลองมอญ   

39 นางอุษา   ชุนพหัวานิช ร.ร.หาดเจา้สาํราญ  ภาษาไทย ชั้น 

40 นางสาวจุฑาภรณ์  เจริญศรี ร.ร. เบญจมเทพอุทิศ   

41 นางสาวอรพรรณ  ซบเอ่ียม ร.ร. เบญจมเทพอุทิศ  ภาษาไทย ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  AsSIL มศก. 88 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่  11   กรกฎาคม  2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/ ช้ัน  

1 นางนงเยาว ์  นา้ประเสริฐ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป.1 
2 นางวีรวรรณ   ศรีสวสัด์ิ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  ภาษาไทย ป.1 
3 น.ส.ประภสัสร  ปฐมชยัฤปต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

4 นายจรูญ  ประภานาวิน ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ   

5 น.ส.ธนวนั   บุญชยัศรี ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  วทิยาศาสตร์ ป.6 
6 นางจิราวรรณ   ปินะกาโน ร.ร.ธรรมาธิปไตย  ภาษาไทย ป.6 
7 นายประพนธ์  วชิรโชติพนัธ์ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ   

8 น.ส.มลัลิกา   ทาทราย ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  วทิยาศาสตร์ ป.3 
9 นางสุทิน   ศรีอุทยั ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป.3 
10 น.ส.อปัสร   บุบผาทอง ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป.6 
11 นางจินตนา   พลูขวญั ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  คณิตศาสตร์ ป.2  
12 นางสมใจ   บูรณะกูล ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  วทิยาศาสตร์ ป. 2 
13 นางดวงใจ  วฒันมะโน ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  ภาษาไทย ป. 3 
14 นางสายพิณ   ผกูพานิช ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  วทิยาศาสตร์ ป. 1 
15 นางรัชนี    เอมกลาง ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  คณิตศาสตร์ ป.1  
16 น.ส.เสาวภา   เล่นวารี ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม   

17 น.ส.วริาภรณ์   ชมภูแกว้ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 5 
18 น.ส.ปรียาวดี   ทองสุข ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์  ป.  1 
19 นายเพชรชาย  โชคประเสริฐ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  รอง ผอ.วิชาการ 
20 นางอุทุมพร     ฤกษดี์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 6 
21 น.ส.อุไรวรรณ   นางแยม้ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  วทิยาศาสตร์ ป. 2 
22 นางณีรนุช    กลบัดี ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป.6 
23 นางวฒันา    ชูกา้น ร.ร.อนุบาลนครปฐม                              ป.3 
24 นางจรัลรัตน์    ชูสิทธ์ิ ร.ร.ธรรมาธิปไตย   

25 นางบุญทรง   ยามุริยะกลุ ร.ร.ธรรมาธิปไตย   

26 นางลาํพู   บวัเบา ร.ร.ธรรมาธิปไตย  คณิตศาสตร์ ป. 2 
27 นายชยัวฒัน์   แดงมาดี ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  คณิตศาสตร์ ป. 5 

 
 



  AsSIL มศก. 89 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่  11 กรกฎาคม   2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

 
 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/ ช้ัน  

28 น.ส.ราศี    กลุสิงห์ ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม  ภาษาไทย ม. 1 
29 นางรัตนา   หิรัญโรจน์ ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม  วทิยาศาสตร์ ม.1  
30 นายวริินทร์   เลาหโชติ ร.ร.อนุบาลโพธาราม  วทิยาศาสตร์ ม. 1 
31 นางอารียา   ศรลมัพ ์ ร.ร.อนุบาลโพธาราม  คณิตศาสตร์ 
32 นางกชสบง   อมรประไพพิศ ร.ร.อนุบาลโพธาราม   

33 น.ส.พรทิพย ์  จิตสาคร ร.ร.อนุบาลโพธาราม  ภาษาไทย ป. 6 
34 น.ส.กิตติยา   ทิพยป้์อ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

35 น.ส.เฉลา   ป่ินตน้วงค ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์   ป. 1 
36 นางจินดา   อจัฉริยวนิช ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 1 
37 นางธนภร   สุวรรณกฎู ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

38 นางนาตยา   สุรธรรมวทิย ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

39 นางโสพสั   แสงระยบั ร.ร.อนุบาลโพธาราม  สังคมศึกษา ม. 1 
40 นางพเยาว ์  ตณัฑเ์จริญรัตน์ ร.ร.อนุบาลโพธาราม  ภาษาองักฤษ ม.1 
41 น.ส.สมศรี   จนัทร์รุ่งมณีกลุ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป. 4 
42 นางพอน   พิมพก์ร้าว ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

43 นางธารทิพย ์  สุกกํ่า ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป. 1 
44 น.ส.ฉตัรกาญจน์   ทองเกิด ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

45 นางยพิุน   รุ่งโรจน์ทวรัีตน์ ร.ร.อนุบาลโพธาราม  ภาษาไทย ม. 1 
46 นางรัตนา    คุม้ศิริ ร.ร.อนุบาลโพธาราม   

47 นางนวลชยั  โพธ์ิทอง ร.ร.อนุบาลโพธาราม   

48 นายจิรพงษ ์ ยิม้ละมยั ร.ร.อนุบาลโพธาราม  คณิตศาสตร์ ป. 3 
49 นายสมชาย   เพ่ิมนํ้าทิพย ์ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  คณิตศาสตร์ ป. 4 
50 นางสุพตัรา   พิมพสี์ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  วทิยาศาสตร์ ป. 4 
51 นางเพญ็ศรี   ดีสุวรรณ ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม  ภาษาไทย ม. 1 
52 นางจริยา    อยูไ่ว ร.ร.อนุบาลโพธาราม   

53 น.ส.ภณิดา   ฉิมนุพาน ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 3 
54 นางอารีวรรณ   สุดโต ร.ร.อนุบาลนครปฐม  วทิยาศาสตร์ ป. 4 

 
 



  AsSIL มศก. 90 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่ 11  กรกฎาคม   2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ/ ช้ัน  

55 นางดารา   พนัธ์ุแจ่ม ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  ภาษาไทย ป. 4 
56 นางก่ิงแกว้   เฟ่ืองศิลา ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ   

57 นางเนตรชนก  ตุม้ประชา ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

58 น.ส.วภิาพร   คุปติเกษม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

59 นางฉนัทนา   ม่วงใหญ่ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

60 น.ส.รัชนีกร   ฤดีรัชต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

61 นางจรรยา   แสงศรี ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป. 2 
62 นางสินีนาฎ    ภานุศานต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

63 น.ส.นพรัตน์    วนัเยน็ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  วทิยาศาสตร์ ป. 6 
64 นางเบญจมาศ   สุขเจริญ ร.ร.อนุบาลโพธาราม  คณิตศาสตร์ ม. 1 
65 น.ส.สินีนาฏ   ฤดีขจรไชย ร.ร.อนุบาลโพธาราม  ภาษาองักฤษ ม. 1 
66 นางสุธีรา   เกหวย ร.ร.อนุบาลโพธาราม  ภาษาไทย ป. 2 
67 นางอาภรณ์   นาคใหญ่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม   

68 นางปราณี    บุญช่วย ร.ร.อนุบาลโพธาราม   

69 นา.ส.นิสาชล  ปฐมชยัคุปต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

70 นางนิยม   เทพกาํเหนิด ร.ร.อนุบาลโพธาราม  ภาษาไทย ม. 1 
71 นางอภิญญา   สมสุวรรณ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 1 
72 นางสมานจิต  ติกฤษณเลิศ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 4 
73 นางสมปอง   สุริยะฉาย ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 4 
74 นางพรจิตร   องักลุคุปต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  วทิยาศาสตร์ ป. 3 
75 นางกนกจนัทร์  นิธิภทัรอนนัต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

76 นางสมจิตร์   ภกัดี ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป.5 
77 นางสุนนัท ์ ลดัดากลม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   

78 น.ส.อุไรวรรณ  บวับาน ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 6 
79 นางฐิติมา   เสนาจกัร์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป. 2 
80 นางสุชาดา    เกียรติอมรเวช ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป . 3 
81 น.ส.รัตนา   เ กตุสม ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม   

 
 



  AsSIL มศก. 91 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่ 11  กรฎาคม   2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน ลายเซ็น กลุ่มสาระ / ช้ัน 

82 นางบุณยนุช   ธารถวลิ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  คณิตศาสตร์ ป. 6 
83 นางศรีสุดา   บวังาม ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ  ภาษาไทย ป. 5 
84 นางเพญ็รุ่ง   ภูศรี ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป. 3 
85 นางคนึงนิจ  เจริญสุข ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 2 
86 นางสมรัตน์   แสงทอง ร.ร โพรงมะเด่ือวทิยาคม  ภาษาองักฤษ ม. 1 
87 นายสุพจน์ สาเพ่ิมทรัพย ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  คณิตศาสตร์ ป. 6 
88  นางกาญจนา พิทกัษแ์ท ้ ร.ร.อนุบาลนครปฐม  ภาษาไทย ป. 4 
89 นายไกรสร  บุตรดี ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม  ภาษาองักฤษ ม .1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  AsSIL มศก. 92 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัอาทิตย์ที่ 7  มถุินายน   2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 
 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  

1 น.ส.อมัพร  เกศีนิลพรรณ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 089-9816593  

2 นางปราณี  เพง็ศุข ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 081-1913314  

3 นางศิวไิลย  กลัน่จตุัรัส ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 086-8101118  

4 น.ส.ดวงฤทยั   องักินนัท ์ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 087-1672479  

5 น.ส.รัชนีพร   เสียงหวาน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 089-9162430  

6 นางรุ่งกาญจน์   บวัสุ่น ร.ร.บา้นคลองมอญ 086-0190274  

7 น.ส.อารีลกัษณ์   จนัทร์ปลอด ร.ร.บา้นคลองมอญ 087-4471400  

8 นางพทุธิพร   อ่วมจนัทร์ ร.ร.บา้นคลองมอญ 089-9050257  

9 นางโสภา     อรุณพลูทรัพย ์ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 085-1824676  

10 นายวทิยา    อรุณพลูทรัพย ์ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 085-1824676  

11 นางปรียา   อ่อนนุ่ม ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 084-3871195  

12 นางสาวฐิตาพร  นาคปานเอ่ียม   ร.ร.บา้นคลองมอญ   

13 นางไพรัตน์   แสนสาํราญ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 087-9299300  

14 นางนาฎฤทยั   นอ้ยชูช่ืน ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 032-478225  

15 น.ส.อมัพร   นํ้าจนัทร์เจริญ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 089-0725575  

16 นางนวลฉว ี  กาญจน์กีรติศกัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 089-2423407  

17 นางชชัฎา  จุลศกัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 032-410102  

18 น.ส.ทศันีย ์ ทองล่อน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 084-0898251  

19 นางเยาวลกัษณ์   เพ่ิมผล ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 081-9815825  

20 นางกญัญา   ทองอร่าม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 084-9713399  

21 นางรุ่งนภา    เอียงอุบล ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 086-3286440  

22 นางอมรรัตน์  ลทัธศกัด์ิศิริ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 084-1087779  

23 นางชูชยั    มีนุช ร.ร.บา้นหนองไก่ 081-1965063  

24 นางวาสนา  เสียงหวาน ร.ร.บา้นสระพระ 089-0491956  

25 น.ส.ประทุม   จุลศิริ ร.ร.บา้นสระพระ 081-0059542  

26 นายสมคิด   บุญยะโพธ์ิ ร.ร.บา้นยางนํ้ากลดัเหนือ 081-9463095  

27 นางประทุมทพย ์ ยิม้ละมยั ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 086-7620181  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัอาทิตย์ที่ 7 มถุินายน 2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  

28 นางสาววลิาสิณี   พุม่ประทุม ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 087-8295134  

29 นางบวัแกว้    ยนืยง ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ -  

30 นายบวร    สาํเภาเงิน ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 084-0259455  

31 น.ส.อารยา   เพ่ิมชยั ร.ร.คลองมอญ 089-2032475  

32 นางระเบียบ   นาคสวสัด์ิ ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 086-3119798  

33 นางอุไร     อุดมประเสริฐ ร.ร.บา้นป่าเตง็ 087-0046317  

34 นางสุวรรณา   สุชยั ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ -  

35 นางรัชนก    ดิษยบุตร ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 089-8066783  

36 น.ส.สกลุการ    สังขท์อง ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 085-1836465  

37 นางอรุณที       คอยดี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ 087-0352612  

38 นางเนาวรัตน์   คาํทิพย ์ ร.ร.บา้นคลองมอญ 084-8218595  

39 นางอุษา   ชุนพหัวานิช ร.ร.หาดเจา้สาํราญ 089-5171060  

40 นางสาวจุฑาภรณ์  เจริญศรี ร.ร. เบญจมเทพอุทิศ 085-9336672  

41 นางสาวอรพรรณ  ซบเอ่ียม ร.ร. เบญจมเทพอุทิศ 086 - 1665903  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  AsSIL มศก. 94 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  

1 นางนงเยาว ์  นา้ประเสริฐ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-8404045  

2 นางวีรวรรณ   ศรีสวสัด์ิ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 081-3980452  

3 น.ส.ประภสัสร  ปฐมชยัฤปต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 083-7795984  

4 นายจรูญ  ประภานาวิน ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 087-1699633  

5 น.ส.ธนวนั   บุญชยับุรี ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 081-1725643  

6 นางจิราวรรณ   ปินะกาโน ร.ร.ธรรมาธิปไตย 085-2892041  

7 นายประพนธ์  วชิรโชติพนัธ์ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 034-387157  

8 น.ส.มลัลิกา   ทาทราย ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 080-9199466  

9 นางสุทิช   ศรีอุทยั ร.ร.อนุบาลนครปฐม 080-5815965  

10 น.ส.อปัสร   บุบผาทอง ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-8565383  

11 นางจินตนา   พลูขวญั ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 086-3677652  

12 นางสมใจ   บูรณะกูล ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 087-1514320  

13 นางดวงใจ  วฒันมะโน ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 085-8247645  

14 นางสายพิณ   ผกูพานิช ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 089-3414313  

15 นางรัชนี    เอมกลาง ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 089-4836859  

16 น.ส.เสาวภา   เล่นวารี ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม 085-2947540  

17 น.ส.วริาภรณ์   ชมภูแกว้ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-4593879  

18 น.ส.ปรียาวดี   ทองสุข ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-9283249  

19 นายเพชรชาย  โชคประเสริฐ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 089-9507078  

20 นางอุทุมพร     ฤกษดี์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-7257278  

21 น.ส.อุไรวรรณ   นางแยม้ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-0182296  

22 นางณีรนุช    กลบัดี ร.ร.อนุบาลนครปฐม 084-0962347  

23 นางวฒันา    ชูกา้น ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-0949421  

24 นางจรัลรัตน์    ชูสิทธ์ิ ร.ร.ธรรมาธิปไตย 086-8021046  

25 นางบุญทรง   ยามุริยะกลุ ร.ร.ธรรมาธิปไตย 032-347942  

26 นางลาํพู   บวัเบา ร.ร.ธรรมาธิปไตย 089-2555939  

27 นายชยัวฒัน์   แดงมาดี ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 089-0844871  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  

28 น.ส.ราศี    กลุสังข ์ ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม 089-2246932  

29 นางรัตนา   หิรัญไทย ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม 089-1107325  

30 นายวริินทร์   เลาหโชติ ร.ร.อนุบาลโพธาราม 087-6639641  

31 นางอารียา   ศรลมัพ ์ ร.ร.อนุบาลโพธาราม -  

32 นางกชสบง   อมรประไพพิศ ร.ร.อนุบาลโพธาราม 086-9927027  

33 น.ส.พรทิพย ์  จิตสาคร ร.ร.อนุบาลโพธาราม 089-2002289  

34 น.ส.กิตติยา   ทิพยป้์อ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 084-4556488  

35 น.ส.เฉลา   ป่ินตน้วงค ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 087-1340288  

36 นางจินดา   อจัฉริยวนิช ร.ร.อนุบาลนครปฐม 086-7997366  

37 นางธนภร   สุวรรณกฎู ร.ร.อนุบาลนครปฐม 086-8051942  

38 นางนาตยา   สุรธรรมวทิย ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-7447749  

39 นางโสพสั   แสงระยบั ร.ร.อนุบาลโพธาราม 081-7587430  

40 นางพเยาว ์  ตณัฑเ์จริญรัตน์ ร.ร.อนุบาลโพธาราม 086-7507707  

41 น.ส.สมศรี   จนัทร์รุ่งมณีกลุ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 087-9230193  

42 นางพอน   พิมพก์ร้าว ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-6796698  

43 นางธารทิพย ์  สุกกํ่า ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-8803288  

44 น.ส.ฉตัรกาญจน์   ทองเกิด ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-9894363  

45 นางยพิุน   รุ่งโรจน์ทวรัีตน์ ร.ร.อนุบาลโพธาราม 089-0634567  

46 นางรัตนา    คุม้ศิริ ร.ร.อนุบาลโพธาราม 086-0405497  

47 นางนวลชยั  โพธ์ิทอง ร.ร.อนุบาลโพธาราม 086-0635384  

48 นายจิรพงษ ์ ยิม้ละมยั ร.ร.อนุบาลโพธาราม 081-8433861  

49 นายสมชาย   เพ่ิมนํ้าทิพย ์ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 087-1628197  

50 นางสุพตัรา   พิมพสี์ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 089-8372473  

51 นางเพญ็ศรี   ดีสุวรรณ ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม 081-4240266  

52 นางจริยา    อยูไ่ว ร.ร.อนุบาลโพธาราม 087-0481940  

53 น.ส.ภณิดา   ฉิมนุพาน ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-8801652  

54 นางอารีวรรณ   สุดโต ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-2221902  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

(ต่อ) 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  

55 นางดารา   พนัธ์ุแจ่ม ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 081-7053495  

56 นางก่ิงแกว้   เฟ่ืองศิลา ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 081-8566962  

57 นางเนตรชนก  ตุม้ประชา ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-4147820  

58 น.ส.วภิาพร   คุปติเกษม ร.ร.อนุบาลนครปฐม 085-8742583  

59 นางฉนัทนา   ม่วงใหญ่ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-2971411  

60 น.ส.รัชนีกร   ฤดีรัชต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-6934365  

61 นางจรรยา   แสงศรี ร.ร.อนุบาลนครปฐม 089-8825560  

62 นางสินีนาฎ    ภานุศานต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 086-5714253  

63 น.ส.นพรัตน์    วีนเยน็ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-7595861  

64 นางเบญจมาศ   สุขเจริญ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 086-9894666  

65 น.ส.สินีนาฏ   ฤดีขจรไชย ร.ร.อนุบาลนครปฐม 086-1469844  

66 นางสุชีรา   เวหวย ร.ร.อนุบาลโพธาราม 081-1964899  

67 นางอาภรณ์   นาคใหญ่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม 086-8018389  

68 นางปราณี    บุญช่วย ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-9884590  

69 น.ส.นิสาชล  ปฐมชยัคุปต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 034-256256  

70 นางนิยม   เทพกาํเหนิด ร.ร.อนุบาลนครปฐม 086-1675031  

71 นางอภิญญา   สมสุวรรณ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 085-2994234  

72 นางสมานจิต  ติกฤษณเลิศ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-2955096  

73 นางสมปอง   สุริยะฉาย ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-8323643  

74 นางพรจิตร   องักลุคุปต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-5712158  

75 นางกนกจนัทร์  นิธิภทัรอนนัต ์ ร.ร.อนุบาลนครปฐม 087-1583329  

76 นางสมจิตร์   ภกัดี ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 086-0103120  

77 นางสุนนัท ์ ลดัดากลม ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-8748828  

78 น.ส.อุไรวรรณ  บวับาน ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-3730165  

79 นางฐิติมา   เสนาจิตร ร.ร.อนุบาลโพธาราม 089-9186639  

80 นางสุชาดา    เกียรติอมราช ร.ร.อนุบาลนครปฐม 081-0063250  

81 น.ส.รัตนา   เ กตุสม ร.ร.โพรงมะเด่ือวทิยาคม 034-200424  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการวจิัยและพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วนัเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครปฐม   อ.เมือง  จ.นครปฐม 

(ต่อ) 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์  

82 นางบุณยนุช   ธารถวลิ ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 086-1611123  

83 นางศรีสุดา   บวังาม ร.ร.วดัโพรงมะเด่ือ 089-0799503  

84 นางเพญ็รุ่ง   ภูศรี ร.ร.อนุบาลนครปฐม 085-2502819  

85 นางคนึงนิจ  เจริญสุข ร.ร.อนุบาลนครปฐม 085-7675470  

86 นางสมรัตน์   แสงทอง ร.ร โพรงมะเด่ือวทิยาคม 083-1607247  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัคิณะผู้วจิัย 
 
 

ทีป่รึกษา 
รศ.คณิต  เขียววิชยั  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
รศ.ดร.วิสาข ์จติัวฒัน์  หวัหนา้ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน 
 

หัวหน้านักวจิยั 
 

ผศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ   ประธานสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 
1. ตาํแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
2. ประวติัการศึกษา 

ช่ือปริญญา(สาขาวิชา)   ช่ือสถาบนั   ปี พ.ศ. 
การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2535 
(การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร) 
การศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร  2529 
(การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเน่ือง) 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2535 
(เทคโนโลยสีารสนเทศสถิติ) 
การศึกษาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2522 
(เทคโนโลยทีางการศึกษา) 
 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 เอกสารประกอบการสอน/หนงัสือ/ตาํรา 

สุเทพ  อ่วมเจริญ (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 462 411 การออกแบบการสอน. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

สุเทพ  อ่วมเจริญ  (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา 472 523  สัมมนาทฤษฎีและ
กระบวนการเรียนรู้. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  :  
โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร 

3.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
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สุเทพ อ่วมเจริญ. ( 2545). พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 
2544 – 2545 สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

สุเทพ อ่วมเจริญ. ( 2545).มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : รูปแบบมหาวิทยาลัยอิสระที่พึง
ประสงค์ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

สุเทพ อ่วมเจริญ. ( 2551).การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  นครปฐม : มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
4. ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา  จาํนวน 11 ปี 

ระดับปริญญาตรี สอนรายวชิาสังกดัภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา สอนรายวชิาสังกดัสาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
 

5. ภาระงานสอน 
5.1 ระดบัปริญญาตรี 

รหสัรายวิชา    ช่ือรายวิชา 
462 200    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
462 201    การพฒันาหลกัสูตร และ 
462 202    วิธีสอนทัว่ไป  
 

5.2 ระดบัปริญญาโท 
รหสัรายวิชา    ช่ือรายวิชา 

 462 401   พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตร  
462 411    การออกแบบการสอน   
462 410   ทฤษฎีหลกัสูตร 
 
5.3 ระดบัปริญญาเอก 

รหสัรายวิชา    ช่ือรายวิชา 
472 516   กลยทุธ์การพฒันาหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
472 523   สมัมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้  
472 524   การศึกษาอิสระดา้นหลกัสูตรและการนิเทศ 
472 526   สมัมนากลยทุธ์ทางหลกัสูตรและการสอน 
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ผู้ร่วมวจิยั 
ผศ.ดร.มีชัย  เอีย่มจินดา  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

1. ตาํแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
2. ประวติัการศึกษา 

ช่ือปริญญา(สาขาวิชา)   ช่ือสถาบนั   ปี พ.ศ. 
Ph.D   University of Tasmania, Australia  2546 

(Education) 
ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2542 

(ภาษาศาสตร์) 
ศึกษาศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร   2539 

(ภาษาองักฤษ) 
 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1 เอกสารประกอบการสอน/หนงัสือ/ตาํรา 

 
3.2 ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 

องอาจ  นัยพัฒน์  มีชัย  เอ่ียมจินดา และธีรชัย  เนตรถนอมศักด์ิ (2549). การประเมิน
หลกัสูตรปริญญาตรี วิชาโทภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (สําหรับการสอนภาษาไทย
ในเวียดนาม). เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจยัทาง
ก าร ศึ ก ษ า  ค ร้ั ง ท่ี  1 1  จัด โด ย  สํ านั ก ง าน เล ข า ธิ ก ารส ภ าก าร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ วนัท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สุขมุวิท กรุงเทพฯ,หนา้ 648 – 655. 

องอาจ  นัยพัฒน์ มีชัย  เอ่ียมจินดา และธีรชัย  เนตรถนอมศักด์ิ (2549). การประเมิน
หลักสูตรตามโครงการการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวี ยดน าม  (Evaluation of the Thai as a Foreign Language (TFL) Curriculum 
Implemented in the Socialist Republic of Vietnam)  ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร 

ศึกษาศาสตร์, 6(1-2-3),หนา้ 46 – 57.  
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