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The purposes of this research were : 1) to study the fundamental data for the development of 
training curriculum on authentic assessment for Primary School Teacher, 2) to construct  the training 
curriculum on authentic assessment , 3) to implement  the training curriculum on authentic assessment 
and 4) to evaluate and improve the training curriculum on authentic assessment. The samples of this 
study comprised of 41 teachers from the Office of Kanchanaburi Primary School in 13 Amphur through 
Multi –Stage Sampling. One Group Pretest – Posttest Design was employed in this study . Research 
Instruments were training curriculum on authentic assessment, knowledge and  comprehension tests, 
questionnaires and performance authentic assessment form. The statistical analysis employed were 
percentage, mean, standard deviation , t-test dependent and content analysis.

The results of this research were as follow:
1. The teachers and involved persons required the action training curriculum for authentic 

assessment with various activities, explicit evaluation and modern training media.
2. The training curriculum on authentic assessment were consisted of principle, objectives 

and contents of 6 areas namely : 1) the  National Education Act. B.E. 2542 (1999) concerning  to 
evaluation and assessment, 2) meanings, principles, characteristics of authentic assessment,                   
3) techniques , methods and instrument of authentic assessment, 4) rubrics score method, 5) particularities 
of learning contexts, lesson plan and evaluation of  learning,  6) evaluation by portfolio method, training 
media and assessment.

3. The training curriculum on authentic assessment were implemented for 3 days with a 
group of 41 teachers from the Office of  Kanchannaburi  Primary  School. During the implementation 
the trainees paid attention to training activities, cooperated and shared knowledge together.

      4. As the result of the evaluation and improvement of the training curriculum on authentic 
assessment, it was revealed that the teachers’ comprehension scores on authentic assessment before and 
after being trained by using the training curriculum were statistically significant different at 0.01 level.  
The  teachers'  opinions towards the training curriculum were at a strongly agree level toward the 
content and supplementary document. However, the teachers' performance on authentic assessment 
scores after being trained by using the training curriculum were at a moderate level.
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บทที่ 1

บทนํา

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน นานา

ประเทศตางใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา และใหความสําคัญกับการพัฒนาบริบททาง
สังคมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งคือ การพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ สําหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545
- 2549) ไดมุงเนนคนเปนศูนยกลาง  เพราะคนคือตัวบงชี้แหงความสําเร็จในการพัฒนาทุกดาน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : จ) กอรปกับแผน
พัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ไดกําหนดใหศูนยกลางของการพัฒนาเริ่มที่
คน  ดังนั้นจึงกลาวไดวา คน เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 4) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ (2540 : 3) ยังกลาวอีกวา โลกมีการแขงขันสูงเชนดังปจจุบันนี้ คุณภาพของคนมี
ความจําเปนตองไดรับการพัฒนา และพื้นฐานในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ไดแกระบบการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรู ความคิด และความสามารถที่จะ
เปนพลังสรางสรรค และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่วา  “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการ
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพล
เมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอน
และรวดเร็ว”

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษา
ไวใน มาตรา 43  วา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ที่
รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 81 ระบุไววา    รัฐตองจัด
การศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยศิลป
วิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ สาระในรัฐธรรมนูญนําไปสูการจัดทําพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เพื่อปฏิรูปการศึกษาของชาติ  กอใหเกิดกระแสการตื่นตัวครั้ง
ใหญของครูอาจารย และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทั้งหลาย  เพราะนับแตนี้ไป การศึกษา
ของประเทศจะตองมีการปฏิรูป ปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหมไปสูการจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู
คูคุณธรรม และจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด  เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึง
ปรารถนา  คือ  ดี  เกง และมีความสุข ปรากฏสัมฤทธิผล

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการศึกษา มีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยการเลือกสรรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแนวทางการดําเนินงานที่มีอยูเดิม ดวยความคาดหมายวา
จะสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่มีอยูเดิมใหเบาบางลงหรือหมดไป และสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย ความเปนเลิศทางการศึกษาในป พ.ศ. 2550 โดยกําหนด
แนวทางการดําเนินงานไว  4  ดาน คือ      1)  การปฏิรูปโรงเรียน และสถานศึกษา  2)  การปฏิรูปครู
และบุคลากรทางการศึกษา  3) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  4) การปฏิรูป
ระบบบริหารการศึกษา  อันเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคคือ  ความยากจน  ความงมงาย ความ
เอารัดเอาเปรียบ  ความทุจริตยังมีอยูทุกหนแหง ชองวางหางไกลระหวางคนสิ้นไร และคนมั่งมี
เหตุการณที่เกิดขึ้น  ทุกคนหันมาโทษการศึกษา  การเรียนการสอนยังไมมีคุณภาพเปนที่พอใจ  คน
ไทยตองมีความรูความสามารถมากกวานี้ โรงเรียนตองมีประสิทธิภาพมากกวานี้  คนทุกวัยตั้งแต
เกิดจนจบมหาวิทยาลัย  เรียนแตวิชา  รูแตหนังสือ ถูกลอมกรอบดวยตารางสอนและหองเรียน
การพัฒนาคนจึงไมเอื้อใหมีคุณสมบัติ  มองกวาง  คิดไกล  ใฝสูง  มุงทํางาน  ชาญชีวิต   วิธีการเรียน
การสอนไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น
และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะการตั้งคําถาม และใฝหาคําตอบ  ยัง
เนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน  นอกจากนั้นยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ินกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูยังเปนผูมีอํานาจในชั้นเรียน  ครูยังคงยึดมั่นวา ตนเองเปนผูรูมากที่สุด  ถูก
ที่สุด  และมีอํานาจมากที่สุดในกระบวนการเรียนรู  ผูเรียนมีหนาที่รับและปรับตัวใหสอดคลองกับ
เนื้อหาความรูและวิธีการของครู  สถานศึกษาจึงไมเปน    “โรงเรียน”   เพื่อการเรียนรู แตเปน
“โรงสอน”  การสอบและคะแนนสอบ  เปนสิ่งพิพากษาความสําเร็จ ทุกคนจึงเครียด  ขาดความสุข
ในการศึกษา  โรงเรียนไมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม ใหเอื้อตอการเรียนรู  เปนอาณาเขตที่
ขาดความสัมพันธกับชีวิตชุมชน หางไกลธรรมชาติและแหลงเรียนรูที่ปลุกเราบรรยากาศทางปญญา
ครอบครัวและชุมชนไมมีโอกาสรวมคิด รวมสรางกระบวนการเรียนรู  กระบวนการเรียนการสอน
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ยังเปนพฤติกรรมจําเจ และพฤติกรรมการถายทอด สัดสวนของการฝกปฏิบัติ การฝกคิด การอบรม
บมนิสัย ยังมีนอยกวาการทองบนเนื้อหา  ผูเรียนเคยชินตอการทําตาม  เชื่อฟง  จึงขาดความคลองตัว
ในการคิดแบบวิทยาศาสตร  ไมไดรับการปลูกฝงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ตลอด
เวลาอันยาวนานในระบบโรงเรียน เด็ก  เยาวชน  และผูใหญ มีโอกาสนอยที่จะไดรับการอบรมบม
นิสัยใหพากเพียร  สูงาน  ยึดมั่นความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ การบมเพาะคุณธรรมและสุนทรียภาพ
ยังไมเขมแข็งพอจนเกิดผลแกผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543  ก : 2, 3)

จากปญหาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน 4  ดาน
โดยมีเปาหมายใหโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามบัญญัติ  10  ประการ คือ  1) ผูบริหารโรงเรียน
ครูใหญ อาจารยใหญ มีจิตสํานึกในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคม ผูบริหารควรมีเวลาอยูประจําสถานศึกษาเพื่อดูแลการปฏิบัติ
งานภายใน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย    2)  มีบรรยากาศ   และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน หรือ
สถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข ความมีวินัย เอื้อเฟอ
เผ่ือแผ  มีความรักสามัคคี รวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมร่ืน มีตนไม  แหลงน้ํา บอน้ํา ไรฝุน
ไรมลภาวะ  3) เปนโรงเรียนที่มีความพรอม มีแผนผังเต็มรูปแบบ มี    หองเรียน หองสมุด
หองคอมพิวเตอร หองทดลอง หองปฏิบัติการ ตลอดจนสนามกีฬาครบครัน โดยใหเหมาะสมกับ
สภาพของทองถ่ิน  4) มีอุปกรณการเรียนการสอนครบครัน โดยจัดซื้อในราคาทองตลาดที่เปนธรรม
ทั้งใหเหมาะสมกับการใชใหเกิดประโยชน  5) มีบคุลากร ครูผูสอนครบตามเกณฑ หากขาดแคลน
ควรใหครูที่เกษียณอายุ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิมาชวยสอนและหรือ ใหมี
ระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  6) องคกรสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมวา
จะเปนทางดานวิชาการหรือดานการบริหาร เชน กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน ไดแก การสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับประถมศึกษา การสอนวิชาชีพ การเกษตร
การกอสราง การไฟฟา เปนตน  7) มีการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา  เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา และจัดอุปกรณการเรียนการสอนใหครบครัน ทั้งนี้ ใหยกเวนคาเลาเรียนสําหรับเด็ก
ยากจน และจายคาตอบแทนใหนักเรียนในการพัฒนาหรือฝกปฏิบัติ ฝกอาชีพที่เกิดรายได และเปน
ประโยชนแกโรงเรียน เชน การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก เล้ียงปลา เปนตน  8) มีการสงเสริม
ใหกลุมบุคคล หรือชุมชน มีสวนรวมในการแสวงหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ
ของสถานศึกษา การจัดสวัสดิการใหกับครู เชน การจัดที่พัก  คาตอบแทน  คาลวงเวลา  คาสอน
พิเศษ  คาฝกอบรม   ตลอดจนการแกไขปญหาหนี้สินของครู  9) มีการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ที่มุงเนนผลผลิต คือ คุณภาพของนักเรียน ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  10) เปนโรงเรียนที่
ผูนําทองถ่ิน และผูปกครองทุกระดับทุกประเภท ยอมรับวาเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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ซ่ึงในประการที่  9  ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลที่มุงเนนผลการผลิต  คือ คุณภาพของนักเรียน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2538 : 2 ) ใน
สวนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดนโยบาย ปฏิรูปการศึกษา
โดยมีจุดเนน คือ  1) การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา 2) การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา และ 4) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับจุดเนนประการที่  4  นั้น ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาไว คือ    1) ยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนทุกระดับชั้น  2) เนนการใหนักเรียนปฏิบัติจริง 3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4) เนนการใชหองปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษาตอนตน  5) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการสอนภาษาไทยแบบมุงเนน
ประสบการณทางภาษา (มปภ.) การสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 1 การสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อสรางพื้นฐานขั้นตน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 2  การสอนวิทยาศาสตร ช้ันประถมปที่ 4 – 6 และ
6) การวัดและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง โดยลดความสําคัญของการใชขอสอบ เพิ่มการสังเกต
พฤติกรรมการรวบรวมผลงานของนักเรียน และมีจุดเนนในการพัฒนาในดานนี้คือ พัฒนาครู
ผูบริหาร และศึกษานิเทศก  ใหมีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง โดยเนน
การประเมินผลจากการสังเกตและแฟมสะสมงาน

ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการวัดประเมินผลการเรียนปจจุบันคือ  ครูมักจะแยกการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผลออกจากกัน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2539 : 1) ครูใชแบบทดสอบในการวัดและประเมินผลเปนสวนใหญ   หรือกลาวไดวาเปน
เครื่องมือชนิดเดียวที่ครูใชในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา แบบทดสอบมีขอจํากัด ขอบกพรอง
หลายประการ  ในการใชประเมินหรือตัดสินเกี่ยวกับตัวนักเรียน  เนื่องจากแบบทดสอบที่ครูสราง
มกัเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  วัดไดเพียงความรูความจําเปนสวนใหญ  ซ่ึงไมครอบคลุม
พฤติกรรมทุกดาน ที่ตองการใหนักเรียนเกิด หรือแมแตการใชแบบทดสอบมาตรฐานก็ตาม ก็ไม
สามารถวัดกระบวนการคิดที่ซับซอน หรือความคิดระดับสูงของนักเรียนได  วัดประสิทธิภาพการ
แกปญหาไมได  วัดกระบวนการเรียนรูของนักเรียนไดคอนขางนอย  วัดทักษะบางอยางไมได เชน
การพูด  การเขียน  การปฏิบัติงาน การสรางสรรค  การเลนดนตรี ทักษะทางสังคมเปนตน  นอกจาก
นี้ ขอจํากัดในเรื่องจํานวนครั้งของการทดสอบที่กระทําไดเพียงไมกี่คร้ัง จํานวนเรื่องราวหรือเนื้อหา
ที่สุมมาทดสอบ  ก็ไดเพียงจํานวนหนึ่ง ตามขอจํากัดของเวลา ผลการประเมินไมสามารถใหภาพที่
ครอบคลุมความสามารถทุกดานไดอยางชัดเจน

ดวยปญหาดังกลาวขางตน  การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ตามแนวปฏิรูปการ
ศึกษา จึงเนนพฤติกรรมการปฏิบัติเปนสําคัญ  แมวาจุดหมายสําคัญของการศึกษา คือพัฒนา
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พฤติกรรมของผูเรียนทั้ง  3  ดาน อันไดแก  พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ใหมีความเจริญ
งอกงามถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนก็ตามแตยุทธศาสตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
บรรลุจุดหมายปลายทางตามแนวปฏิรูป และขอปฏิบัติในบัญญัติ 10  ประการ ที่เดนชัดและสําคัญ
คือ  การใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ เพราะในการปฏิบัติ นักเรียนจําเปนตองใชความรูและทักษะที่มี
อยูเดิม มาคิดแกปญหาตัวใหม ทําใหเกิดการเรียนรูในเรื่องใหม  ซ่ึงเปนวิธีการเรียนรูที่สอดคลองกับ
สภาพจริงของการดํารงชีวิตในสังคม โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน  บุคคลตองมีความสามารถใน
การคิดและแกปญหาพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทุกขณะ (สํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  2540 : 2)

การประเมินความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนสําคัญที่สุดนั้น  เปนการ
ประเมิน  ซ่ึงมุงเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมาตรา  26 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.  2542 มีสาระและจุดเนนการประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การเรียนรู และการทดสอบเพื่อพัฒนา
และคนหาศักยภาพ  จุดเดน  จุดดอยของผูเรียน และตรวจสอบวากระบวนการเรียนรูไดพัฒนาผู
เรียนตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งผลการเรียนของผูเรียน จะเปนตัวบงชี้
ประสิทธิภาพการสอนของครูดวย  ดังนั้น การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตองวัดและประเมินใหครอบคลุมทุกดาน ทั้งในสวนของกระบวนการ และผลงาน ทั้งดานความรู
ดานความรูสึก    และทักษะการแสดงออกทุกดานตามสภาพจริง  นอกจากนี้สุวิทย  มูลคํา  (2540 :
1) ยังกลาวไววา  การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในปจจุบัน  จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมาก  เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสามารถดังกลาว โดยผูที่เกี่ยวของ
จะตองมีบทบาทสําคัญ เชน ผูบริหาร   จะตองเปนผูจุดประกายความคิดดวยการกําหนดเปาหมาย
ของผลการเรียนรูอยางชัดเจน สรางความเขาใจในระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลกับครู
นักเรียนและผูปกครอง  รวมทั้งการสงเสริม  สนับสนุน  ติดตาม  กํากับดูแลในระบบการเรียน
การสอนและประเมินผลใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   ครู  จะตองเปลี่ยนบทบาท ในสวนของ
การใหความรู เปนการกระตุน ยั่วยุ ทาทายใหนักเรียนใหเกิดการเรียนรู สรางความรูดวยตนเอง
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  ครูใชยุทธศาสตรในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เอื้อตอการ
เรียนรู  และตอบสนองความตองการของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  ครูมุง
ใหนักเรียนไดประยุกตใชความรูไปปฏิบัติงานในสภาพชีวิตจริง  หรือสถานการณจําลอง ที่คลาย
สภาพชีวิตจริง  ครู นักเรียนรวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ครูทําการ
ประเมินนักเรียน ในขณะที่ทํากิจกรรมระหวางการเรียนการสอน โดยใหสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน เปนการประเมินพัฒนาการ และความกาวหนาของนักเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
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ครูจัดระบบการรวบรวม และจัดเก็บขอมูล ใหเกิดความสะดวกตอการนําขอมูลมาใชประโยชน ใน
การพัฒนานักเรียน

ดวยปญหาและความสําคัญของการวัดและประเมินผลดังกลาว  นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนด
โครงสรางมาตรฐาน 3 กลุมคือ มาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน มาตรฐานดานการเรียนการสอน
และมาตรฐานดานการบริหาร  ซ่ึงในมาตรฐานการเรียนการสอน มีทั้งหมด 10 มาตรฐานและ 10 ตัว
บงชี้ นั้น ในมาตรฐานและตัวบงชี้ที่  10  มีสาระคือ ประเมินนักเรียนครบทุกดานอยางตอเนื่อง ดวย
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2541 : 43)
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนกรอบการประเมินคุณภาพจากภายนอก ไดกําหนดโครงสรางมาตรฐานเปน 3
กลุมคือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานดานปจจัย ซ่ึงในมาตรฐานที่ 18
ตัวบงชี้ที่ 8 ของดานกระบวนการ มีสาระคือ มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลายและตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 ข : 26) และสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดมีการสํารวจผลและปญหาการดําเนินงานประเมินผลใน
ช้ันเรียน ของโรงเรียนในสังกัดในป พ.ศ.2543  จํานวน  55 จังหวัด  โดยใหศึกษานิเทศก ที่
รับผิดชอบงานประเมินผลของจังหวัดทุกจังหวัด เปนผูตอบ ปรากฏวาจังหวัดที่ไมมีโครงการ
กิจกรรม สงเสริมในเรื่องการวัดและประเมินตามสภาพที่แทจริง  26  จังหวัด (47.27 %)  ครูผูสอน
ขาดความรูในเรื่องการวัดและประเมินตามสภาพที่แทจริง  38  จังหวัด  (69.09 %)  การดําเนินงาน
ประเมินในชั้นเรียนตามแนวคิดดังกลาว  มีผลที่ไมนาพอใจ  48 จังหวัด (87.27 %)  ถามีการพัฒนา
บุคลากร  ควรเนนในเรื่องรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือประเมินตามสภาพที่แทจริง  26  จังหวัด
(47.27 %)  รูปแบบการอบรมที่เห็นวามีประสิทธิผลคือการประชุมเชิงปฏิบัติการของครูผูสอนและ
ผูบริหาร  35  จังหวัด  (63.63 %) (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 2544 : 145 – 147)
และจากการ  สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนในสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ในปการศึกษา  2541 และ 2543 (ป 2542 ไมมีการสรุปผลการประเมินในภาพรวม) ในป
การศึกษา 2541 โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน  ของสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  พบวาในมาตรฐานและตัวบงชี้ที่  10  เรื่องการประเมินนักเรียน
ครบทุกดานอยางตอเนื่อง ดวยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม  โรงเรียนสวนใหญ มีผลการ
ประเมินเปนที่นาพอใจคอนขางสูงและสูงถึง  332 โรง (73.77%) และมีโรงเรียนที่มีผลการประเมิน
ไมนาพอใจ และพอใจอยูในขั้นตน 113 โรง (25.11%)
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ในปการศึกษา  2543  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดใหมีการดําเนิน
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินจากภายนอก ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครู
ผูสอนระดับชั้นกอนประถมศึกษา ครูผูสอนพลศึกษา  ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมิใชขาราชการครู
ในโรงเรียนที่ถูกประเมิน  มีโรงเรียนเขารับการประเมินทั้งหมด  441  โรงเรียน  พบวา ในมาตรฐาน
และตัวบงชี้ที่  10  เร่ืองการประเมินนักเรียนครบทุกดานอยางตอเนื่อง ดวยเครื่องมือและวิธีการ ที่
เหมาะสม โรงเรียนสวนใหญ มีผลการประเมินอยูในระดับต่ําและไมนาพอใจ 230 โรง (52.15%)

จากสภาพปญหาและความตองการจําเปน ของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกัน แตครูผูสอน
ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การดําเนินงานในโรงเรียน
ยังมีผลที่ไมนาพอใจ หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดพยายามผลักดันใหกระบวนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงเปนสวนสําคัญควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดไวใน
มาตรฐานระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม เพื่อการจัดการศึกษา  สามารถบรรลุจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูผูสอน ในเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง เนื่องจากเห็นวานาจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะ
ชวยสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการฝกอบรมตามความตองการของหนวยเหนือ โดยหนวยงานในพื้นที่นํามาปฏิบัติ
ยังขาดการสํารวจความตองการจําเปนของแตละพื้นที่ ซ่ึงอาจจะแตกตางกันตามสภาพแวดลอมที่
ตางกัน ดังนั้นรูปแบบวิธีการ เนื้อหาสาระหลักสูตร จึงไมสอดคลองกับความตองการจําเปนที่
แทจริง เปนการแกปญหาและพัฒนาไมตรงตามความจําเปนตลอดมา ในการฝกอบรมเรื่องการ
ประเมินผลตามสภาพจริงครั้งนี้ มีการสํารวจขอมูลพื้นฐาน เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝกอบรม จาก
ครูวิชาการ  436  คน  หัวหนาการประถมศึกษาอีก  13  คน จะไดเนื้อหาสาระ วิธีการ กระบวนการ
ของหลักสูตรตามความตองการจําเปน ประกอบกับการฝกอบรมครั้งนี้ เนนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ โดยผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางการเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติวางแผน เสนองาน และ
ประเมินงาน ตลอดจนวางแผนการดําเนินงานหลังการฝกอบรม ในการนําไปปฏิบัติจริงที่   โรงเรียน
ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ตองการใหโรงเรียนมีการวัดผลการเรียน
ของนักเรียน   ตามสภาพจริงในปการศึกษา 2546

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษา เปนการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม โดยอาศัยพื้นฐานเดิมที่มีอยู และความรวมมือจากบุคคล
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หลาย ๆ ฝาย  เพื่อนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้ ไปใชในการเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน  สําหรับแนวคิดในการประเมินผลตามสภาพจริง
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีจากนักการศึกษา เพื่อประมวลเปนแนวคิดในการทําวิจัย ของ
Margaret B. Puckett  และ  Janet K. Black (อางถึงใน  ปฏิพัทธ  สุวรรณศร  2539  :  6 – 15)  ได
เสนอคุณสมบัติของการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้  1) โครงสรางและเหตุผล
2)ลักษณะเฉพาะทางดานสติปญญา 3) การใหเกรด หรือมาตรฐานการใหคะแนน  4)  ความยุติธรรม
และเสมอภาค

แนวทางการนําวิธีการประเมินตามสภาพจริงไปใชในการเรียนการสอน คือ 1) เร่ิมตน
อยางชา ๆ  นําไปสูความเขาใจและเกิดการยอมรับ  2) เร่ิมตนในเนื้อหาสาระบางสวนที่มีความมั่นใจ
3) การขัดเกลาพัฒนาจุดเดนและเพิ่มพูนสมรรถนะใหคงอยู ประเมินเรื่อย ๆ ตลอดเวลา  (Kid
Watching)  ในพัฒนาการในดานตาง ๆ ของนักเรียน หรือพัฒนาการตามหลักสูตร  4) จัดทําตาราง
กําหนดเวลาในการสะทอนความคิดเห็นเปนรายบุคคลและเปนกลุม  5) นํากระบวนการประเมินผล
จากสภาพจริงไปใชอยางเปนรูปธรรม  และกําหนดแผนงานการประเมินตามสภาพจริง  คือ
1) จุดประสงคและเปาหมายการประเมินคืออะไร  2) จะประเมินอะไร   3) ทําอยางไรจึงจะได
พัฒนาการและความสามารถของเด็กปรากฏใหเห็น   4)  จะใชยุทธศาสตรเทคนิค วิธีใดบาง  5) ใคร
เกี่ยวของบาง  6) จะลงมือประเมินเมื่อไรและที่ไหน  7)  ขอมูลประเมินจะบันทึกประมวลจัดการ
อยางไร   8) ใชเกณฑอะไรประเมินผลผลิต     สุวิทย  มูลคํา  (2540  :  3 – 5)  ไดกลาวถึงลักษณะ
สําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงประกอบดวย  1) ตองเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรู
2) เนนใหเห็นพัฒนาการอยางเดนชัด   3) ใหความสําคัญกับจุดเดนของนักเรียน   4) ตองตอบสนอง
กับหลักสูตรที่มุงเนนผลการเรียนรูตามสภาพที่แทจริง  5) มีพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง
6) มีพื้นฐานบนการแสดงออกจริง  7) สอดคลองกับการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูที่แทจริง  8) มี
การจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก 9) ตองเนนการ
เรียนรูอยางมีจุดหมาย   10) ตอบสนองไดกับทุกบริบทเนื้อหาสาระ  11) ตอบสนองการเรียนรูและ
ความสามารถของนักเรียนอยางกวางขวาง 12) เกิดความรวมมือกันระหวางผูปกครอง ครูและ
นักเรียน รวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอ่ืน ๆ และแนวทางการนําวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงไปใช
ในการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอน  4  ขั้นตอน คือ  1) การเริ่มตนอยางชา ๆ นําไปสูความเขาใจ
และเกิดการยอมรับ  2) เร่ิมตนในเนื้อหาสาระบางสวนที่มีความมั่นใจ  3) การขัดเกลา พัฒนาจุดเดน
และเพิ่มพูนสมรรถภาพใหคงอยู  4) จัดทําตารางกําหนดเวลาในการสะทอนความคิดเห็นเปนราย
บุคคลและเปนรายกลุม  5) การนํากระบวนการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง   ไปใชอยางเปน
รูปธรรม  สมศักดิ์    ภูวิภาดาวรรธน   (2545 : 93) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง เปนวิธีการ
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ประเมินที่ออกแบบมาเพื่อสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของนักเรียน ในสถานการณ
ที่เปนจริงแหงโลกปจจุบัน และเปนวิธีการประเมินที่เนนงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ
(Performance) เนนกระบวนการเรียนรู  (Process)  ผลผลิต  (Products) และแฟมสะสมผลงาน
(Portfolio) การที่จะทําใหนักเรียนบรรลุถึงความตองการของแตละบุคคลไดนั้น วิธีการประเมินตาม
สภาพจริง จะเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล และมีสวนรวมในการจัดกระบวน
การเรียนรูของตนเองดวย  ดังนั้น วิธีการประเมินวิธีนี้ จะชวยในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ไดอยางตอเนื่อง กระบวนการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง อาจใชการสังเกตการบันทึก และ
การรวบรวม ขอมูลจากผลงานและวิธีการที่นักเรียนทํา หากครูตัดสินใจจะใชวิธี ประเมินตาม
สภาพจริง ครูตองคํานึงเสมอวา หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล จะตองไปดวยกัน
โดยไมแยกการประเมินออกไปตางหากเหมือนความคุนเคยอยางเดิมที่ครูทํา แตจะตองสัมพันธสวน
ประกอบทั้ง  3  สวน เขาดวยกัน และชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช  (2545 : 57 – 58 ) กลาวถึงลักษณะสําคัญของ
การประเมินผลตามสภาพจริง คือ   1)  เปนการประเมินความสามารถ  ความรูสึก  และทักษะที่
สอดคลองกับชีวิตจริง  2)  เปนการคัดเลือกผลงานเพื่อการประเมิน  ดังนั้นผลงานควรเปนผลงานที่
มีคุณคา  (Worthy)  และ  ทาทาย  เปนสิ่งที่ผูสอนตองการใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง  3)  การประเมิน
ผลตามสภาพจริง  จะใชกระบวนการสังเกต  การบันทึก  และรวบรวม    ขอมูลจากงานและวิธีการที่
นักเรียนทํา  เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินความสามารถ  4) การประเมินผลตามสภาพจริง  จะไม
เนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน  แตจะเนนการประเมินทักษะความคิดซับซอนในการทํางาน
ของนักเรียน  ความสามารถทางการแกปญหา  และการนําไปใช

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง สรุปไดวา เปนการประเมินผลการ
กระทํา การแสดงออกของนักเรียนหลาย ๆ ดาน ตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มี
ลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ สามารถกระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ มีการ
ใชขอมูลและวิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ  การตรวจงาน
การรายงานตนเองของนักเรียน  บันทึกจากผูเกี่ยวของและการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

สําหรับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนั้น มีนักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรไดเสนอไว
หลายทาน เชน ไทเลอร (Tyler  1960 : 1) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยการตั้งคําถาม
เพื่อเปนแนวทางดําเนินการไว   4   ประการ คือ    1)  มีจุดหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียน
จะตองคํานึงถึงและปลูกฝงใหกับผูเรียน   2) มีมวลประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่สามารถ
สนองความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับจุดหมายที่กําหนดขึ้น  3)  จะจัดประสบการณทาง
การศึกษาเหลานั้น ใหมีประสิทธิภาพดีอยางไร  4) จะพิจารณาไดอยางไรวาจุดหมายที่กําหนดขึ้นได
บรรลุแลว   แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร นั้น มุงใหความสําคัญเกี่ยวกับจุดหมายการ
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จัดการมวลประสบการณ ประสิทธิภาพของประสบการณและการประเมินผลตามจุดหมายการ
ศึกษาที่กําหนดไว แนวคิดนี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในวงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้งมีอิทธิพลตอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรในระยะตอมา  ทาบา  (Taba  1962 : 28) ไดเสนอ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว  8  ขั้นตอน คือ    1)  สํารวจใหทราบความตองการและความจําเปน
ตาง ๆ  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดจุดหมาย   2)  การตั้งจุดหมายของการศึกษาโดยใชขอมูลที่ได
จากการสํารวจ  เพื่อใหจุดหมายสอดคลองตามที่สังคมตองการ  3)  คัดเลือดเนื้อหาวิชาความรูที่
ตองการนํามาสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามความตองการและความจําเปนของสังคม โดย
คัดเลือกเนื้อหาใหตรงกับความจําเปนของสังคม  4)  จัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหา  แกไขเนื้อหาวิชา
ความรูที่เลือกมาได โดยการจัดลําดับเนื้อหา ใหพิจารณาความยากงายของสาระวิชา วาอะไรควรจะ
เรียนกอนหรือหลัง  5)  คัดเลือกประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ที่จะทําใหเนื้อหาวิชาและกระบวน
การเรียนรูสมบูรณยิ่งขึ้น  ซ่ึงประสบการณดังกลาวจะตองสอดคลองกับจุดหมายที่ตั้งไว  6)  จัด
ลําดับขั้นตอนของประสบการณการเรียน  แกไขปรับปรุงประสบการณตาง ๆ ที่จะนํามาเสริมการ
เรียนรู โดยพิจารณาวาประสบการณใด จะใหกับผูเรียนกอนหรือหลัง   7)  ประเมินผลเนื้อหาวิชา
หรือประสบการณวา ไดทําใหเกิดการเรียนรู  ตามที่ไดตั้งจุดหมายไวหรือไม    และพิจารณาวาจะใช
วิธีการประเมินผลอยางไร  มีอะไรบางที่จะนํามาชวยในการประเมิน   8)  ตรวจสอบความคงที่และ
ความเหมาะในแตละขั้น เพื่อดูวาเนื้อหาที่จัดขึ้นสอดคลองกับจุดหมายหรือไม กิจกรรมการเรียนที่
จัดขึ้นเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาไปตามความสอดคลองของเนื้อหาหรือไม มีความเหมาะสมเพียง
ใด ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดหมายหรือไม

กลาวไดวา แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของทาบานั้น ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดของ
ไทเลอรทั้งหมด เพียงแตทาบาไดเร่ิมรายละเอียดและจําแนกขั้นตอนเพื่อใหสะดวกตอการปฏิบัติ
มากขึ้น นอกจากนี้  สงัด อุทรานันท  (2532  :  38-43)  ก็เปนบุคคลหนึ่งที่ไดใชแนวคิดของไทเลอร
เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร  7  ขั้นตอน ไดแก1)  การกําหนด
ขอมูลพื้นฐาน 2)  การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร 3) การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณการเรียนที่จะนํามาจัดไวในหลักสูตร  4)  การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล   
5)  การทดลองใชหลักสูตร    6)  การประเมินผลการใชหลักสูตร   7)  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
กอนนําไปใช

นอกจากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาแลว ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม ที่สอดคลองกับนักการศึกษา ดังที่กลาวขางตนอีกหลายทาน เชน  สัมพันธ        อินทวงศ
(2540 : บทคัดยอ) ไดทาํการวิจัย เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับเสริมสรางสมรรถภาพ
ครูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดแมฮองสอนโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 4  ขั้นตอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

ไดแก  1) การวิเคราะหสถานการณ  2)  ดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  3)  ดําเนินการฝกอบรม
และ  4)  การประเมินผล     สวนงานวิจัยของวิชิต  สุรัตนเรืองชัย  (2534  :  บทคัดยอ)  ไดพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคเอดสสําหรับครูประถมศึกษา โดย
ใชกระบวนการพัฒนา  5  ขั้นตอน คือ  1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตร จากการ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจขอมูลจากครูประถม
ศึกษา   2)  การสรางหลักสูตร เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมขึ้น ใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน
โดยแบงการดําเนินการออกเปน  3  ขั้นยอย คือ การสรางโครงรางหลักสูตร  การประเมินโครงราง
หลักสูตร  และการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  3)  การทดลองใชหลักสูตร นําหลักสูตรที่สรางขึ้น
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  เพื่อศึกษาวามีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม  หากพบขอ
บกพรองจะไดทําการปรับปรุงแกไขตอไป  4)  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ปรับปรุงแกไข
หลักสูตรใหอยูในลักษณะที่สมบูรณพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป  5)  ติดตามผลกระทบจากการ
ทดลองใชหลักสูตร  ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาผลกระทบจากการทดลองใชหลักสูตร  และงานวิจัย
ของ ณรงค  ฉายายนต  (2536  :  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะดานการบริหาร  สําหรับหัวหนาแผนกวิชา ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิธีดําเนินการแบงออกเปน  6  ขั้นตอนดังนี้   1)  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษาสภาพ
ทั่วไป  สภาพปญหาความรู  ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติ ตลอดจนความตองการที่จะไดรับ
การเสริมสรางคุณลักษณะดานการบริหาร  สําหรับหัวหนาแผนก   2)  การพัฒนาหลักสูตร เปนการ
สรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวย 3  องคประกอบ
สําคัญ คือ สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตร และหัวขอวิชา
การฝกอบรม 3)  การประเมินหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรในดานความเหมาะสมและความ
สอดคลองขององคประกอบตาง ๆ  ของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร ดาน
บริหารการอุดมศึกษาและดานการฝกอบรม  4)  การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช  5)  การ
ทดลองใชหลักสูตรโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง 6)  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหสมบูรณ
และมาเรียม  นิลพันธุ  (2536  :  บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม ประกอบ
ดวย ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ คือ  1)  การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตร โดย
การวิเคราะหหลักสูตรวัฒนธรรม  การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ
สํารวจความรูพื้นฐานของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และสํารวจชุมชน
ที่เปนสนามวิจัย   2)  การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานโดยประมวลขอมูลตาง ๆ
มาพัฒนาเปนโครงรางหลักสูตรหลัง จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตรและนําผล
การตรวจสอบมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  3)  การทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไป
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ทดลองใชโดยจัดอบรมภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติภาคสนามในสนามวิจัย และ   4)  การประเมินผล
หลักสูตร โดยเปนการประเมินในขณะใชหลักสูตร และการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร รวมทั้ง
ผลกระทบของการใชหลักสูตร ในทํานองเดียวกัน  กําธร  ไพจิตต  (2542  :  บทคัดยอ) ไดทําการ
ศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  “ การสงเสริมการไมสูบบุหร่ี”  สําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน    เขตเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี และ  ศิริมาส  พฤหัสนันท  (2543  :
บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง  ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียน
อาชีวศึกษา  สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย  4  ขั้นตอน คือ
1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2)  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  3)  ทดลองใชหลักสูตร และ  4)  ประเมินผล
หลักสูตร  จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อที่จะสงเสริมความรู ความ
เขาใจ ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชวิธีการ
วิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  มีกรอบแนวคิดและขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1  วิจัย  (Research)  สํารวจขอมูลพื้นฐานเรื่อง หลักสูตรฝกอบรม  และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  436  คน  หัวหนาการ
ประถมศึกษาอําเภอ ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอละ  1  คน  รวม
13  คน  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  จํานวน  3  คน  รวมทั้งหมด  452
คน   นํามาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนที่  2  พัฒนา  (Development)  พัฒนาโครงรางของหลักสูตรภาคทฤษฎี    และ
ภาคปฏิบัติ โดยผูวิจัย อาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการฝกอบรม และ
ดานการวัดและประเมินผล

ขั้นตอนที่  3  วิจัย  (Research)  ทดลองใชหลักสูตร คือการนําหลักสูตรที่พัฒนา ไป
ทดลองใชกับ ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน  41  คน โดยฝกอบรมอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนที่  4  พฒันา  (Development)  ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เปนขั้นตอน
การประเมินผลการใชหลักสูตรในระหวางการใชหลักสูตร โดยทดสอบความรู ความเขาใจ กอน
และหลังการใชหลักสูตร ดวยแบบทดสอบ และสอบถามความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร รวมไปถึง
การติดตามผลหลังการฝกอบรม ดวยแบบสอบถามผูเขารับการอบรม โดยทั้ง  4  ขั้นตอน  สามารถ
สรุปไดดังแผนภูมิที่  1
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับครู

โรงเรียนประถมศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การประเมินผล

ตามสภาพจริง ของครูโรงเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา
3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงกับครูโรงเรียน

ประถมศึกษา
4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ดานความรูความเขาใจ ความคิดเห็นและความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียนประถมศึกษา

ขอคําถามการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา หลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  เปนอยางไร
2. หลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถม

ศึกษา  ประกอบดวยอะไรบาง
3. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู

โรงเรียนประถมศึกษา  นําไปใชอยางไร
4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ความรูความเขาใจเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริงกอนและหลัง
การใชหลักสูตรฝกอบรมแตกตางกันหรือไม ผูเขารับการอบรม มีความคิดอยางไรตอหลักสูตรฝก
อบรม และ ความสามารถในการประเมินตามสภาพจริงเปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเรื่อง

การประเมินผลตามสภาพจริงแตกตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตไว ดังนี้
1. ประชากร   ไดแก ครูโรงเรียนประถมศึกษา     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 , 2 และ 3 ปการศึกษา  2547  จํานวน  4,595  คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกครูโรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  41  คน จาก

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 , 2 และ 3
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปรตน ไดแกหลักสูตรฝกอบรม  เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา

ตัวแปรตาม   ไดแก
1. ความรูความเขาใจ  เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง
2. ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง
3. ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง

4. เนื้อหา ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาของการพัฒนาหลักสูตรไว 6 หนวยคือ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 2) ความหมาย
หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  3) เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  4) การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric) 5) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของ
กลุมสาระการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล 6) การประเมินโดยใชแฟม
สะสมงาน ซ่ึงประกอบไปดวยภาคทฤษฏีดาน ความรูความเขาใจในหลักการ องคประกอบของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง และภาคปฏิบัติดานความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง โดย
ใชแบบฝก ใบงาน และการรายงาน สรุปผลจากชิ้นงาน

5. ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาการทดลองใช
หลักสูตร โดยใชเวลาฝกอบรม 3 วันระหวางวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมริเวอรแคว
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และติดตามผล หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว 1
เดือน ณ โรงเรียนของครูวิชาการที่เขารับการฝกอบรม

นิยามศัพทเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง กระบวนการสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม โดยการ

รวบรวม ปรับปรุงมวลประสบการณตาง ๆ  เพื่อนําไปพัฒนาความรูความเขาใจ ตลอดจนการนําไป
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ปฏิบัติจริงของกลุมเปาหมายตามที่คาดหวังไว  โดยมีวิธีการที่สําคัญ  4  ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนที่  1
สํารวจขอมูลพื้นฐานกอนการพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาโครงรางการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชหลักสูตร  และขั้นตอนที่  4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝกอบรม

การประเมินผลตามสภาพจริง  หมายถึง  กระบวนการตัดสินคุณคาจากการประเมินผล
จากงานที่เปนจริง เนนงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ เนนกระบวนการเรียนรู ผลผลิต และ
แฟมสะสมงาน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล

หลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง มวลประสบการณที่
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจความคิดเห็น ความสามารถในเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึง
ประกอบดวย  หลักการของหลักสูตร  วัตถุประสงค  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการอบรม  การวัดผล
และประเมินผล

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง คะแนนที่แสดงถึง
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง กอนและหลังการฝกอบรม ของผูเขารับกา
รอบรม ซ่ึงไดจากแบบทดสอบ

ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูเขารับการฝก
อบรมในดาน เนื้อหา รูปแบบ ระยะเวลา เอกสาร วัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม การ
ประเมินผล  และการติดตามผล

ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติที่ครูผูสอน
สามารถวางแผนและนําแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในการวัดผลและประเมินผล
ในชั้นเรียนโดยการจัดทําแผนการเรียนรู กิจกรรม เครื่องมือ  เกณฑ  การประเมินผล และจัดทําแฟม
สะสมงานในรายวิชาที่สอน   เพื่อนําไปใชในการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียนได

ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง  ผูที่ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดาน
การเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งโดยผูบริหาร
สถานศึกษา ใหเปนครูวิชาการ ปฏิบัติหนาที่สอน และรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 , 2 และ 3 ในระดับชวงชั้นที่ 1 และ 2
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและ
แนวทางในการวิจัย ดังนี้  1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การฝกอบรม 3)  การประเมินผลตามสภาพจริง
แนวทางการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  4) งานวิจัยที่
เกี่ยวของ

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสรางหลักสูตรขึ้นใหม
เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีใหมๆ   และสภาพปจจุบันการจัดการศึกษาที่ตองการการพัฒนาไมวาในระดับใด  จะ
ตองมีสวนสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นจึงควรทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้

ความหมายของหลักสูตร
คําวา  “หลักสูตร”  มีความหมายที่แตกตางกันหลายประการในภาษาอังกฤษ  คําวา

“หลักสูตร”  หรือ  “Curriculum”  มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา  “Racecourse”  ซ่ึงหมายถึง
สนามแขง  ความเปนจริงแลวแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแตเดิมมานั้น  คนสวนใหญคิดวาหลักสูตรมี
ลักษณะเปนสนามแขงจริง ๆ คือนักเรียนตองแขงขันกันเรียนใหจบ  เพื่อที่จะไดรับประกาศนียบัตร
หรือปริญญา  แมปจจุบันในความเชื่อหรือแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรก็ยังเชื่ออยูวา  “หลักสูตร”  คือ
สนามแขงขันที่ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ซ่ึงนักเรียนจะตองเรียนใหประสบผลสําเร็จ  (ชมพันธ
กุญชร  ณ  อยุธยา  2530  :  1 , อางถึงใน  มาเรียม  นิลพันธุ  2536  :  56)

นักวิชาการและนักการศึกษา ไดใหความหมายของหลักสูตร  ไวอยางหลากหลาย เชน
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กูด  (Good  1973  : 157) ใหความหมายของหลักสูตรไว 3 ดานคือ
1. รายวิชาที่จัดไวอยางเปนกระบวนที่ผูเรียนตองเรียน เพื่อใหสําเร็จการศึกษา
2. โครงการทั้งหมดของเนื้อหาวิชา  หรือการเรียนการสอนพิเศษ  ซ่ึงโรงเรียนจัดไว

สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติ และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
3. กลุมของรายวิชาและประสบการณ ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนไดเรียนภายใตการแนะแนว

ของโรงเรียน
โบแชมพ   (Beauchamp  1981  :  61 –62) กลาวถึงความหมายของหลักสูตร มีอยูดวยกัน

3  สถานะ คือ
1. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของศาสตรสาขาวิชาหนึ่ง ซ่ึงศึกษาถึงกระบวน

การพัฒนาหลักสูตร วิธีการใชหลักสูตรและวิธีการประเมินผลหลักสูตร
2. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขตของขอกําหนด เกี่ยวกับการเรียนที่เขียนขึ้น

อยางเปนทางการ ซ่ึงความหมายนี้จะหมายถึงเอกสารซึ่งเขียนขึ้นอยางเปนทางการ ซ่ึงในเอกสาร
ประกอบดวยรายละเอียด จุดมุงหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน ขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งกําหนดเวลา
สําหรับการเรียนการสอนดวย

3. ความหมายของหลักสูตรในขอบเขต ของระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรไดแก การจัดบุคลากร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการประเมินผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการมองที่เนนกระบวนการ
และผลผลิตจากกระบวนการนั้น ๆ โดยสวนใหญจะนิยามหลักสูตรเปนมวลประสบการณที่
โรงเรียนจัดใหเด็ก เชน หลักสูตร  คือ รายการที่ทางโรงเรียนกําหนดสอนและรวมทั้งวัสดุหลักสูตร
อ่ืน ๆ รายวิชาที่จัดเก็บใหกับเด็ก รายวิชาที่ทางโรงเรียนเปดสอน การวางแผนจัดประสบการณการ
เรียนรู ซ่ึงทางโรงเรียนจัดเสนอแนะขึ้นไว  (วิชัย  วงษใหญ  2525  :  1  -  20)  หลักสูตรมีลักษณะ
เปนประสบการณทั้งหมดของผูเรียน  ซ่ึงอยูภายใตการอํานวยการหรือการจัดการของโรงเรียน ที่จัด
ใหเพื่อเปนการเพิ่มความรูประสบการณอยางเปนระบบ ตลอดจนการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุข  (Oliva  1982  :  10 ; Beane  and  Alessi  1986  :  31 ;  ธํารง  บัวศรี 2504  :  64 ;  เอกวิทย
ณ  ถลาง  2511  :  108 ;   ธวัชชัย  ชัยจริฉายากุล   2529  :  10)

หลักสูตรมีลักษณะเปนโครงการแผนการเรียนแนวทาง กอนการปฏิบัติหรือเปนรายการ
ที่ทางโรงเรียนกําหนดใหกับเด็ก เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและคุณลักษณะ
สอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนด (Taba 1962  : 10 ;  ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล
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2529  :  10 ;  วิชัย  วงษใหญ  2525  :  1 – 2  ;  ภิญโญ  สาธร  2521  :  240 ;   สุมิตร  คุณานุกร  2523
:  2)

หลักสูตร  หมายถึงประสบการณทั้งมวล ที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมถึงสวน
ที่เปนขอกําหนดรายการสอนและสวนที่เปนกระบวนการทั้งปวง เพื่อใหผูเรียนรูไดรูตามขอกําหนด
นั้น   (สิริพร  บุญญานันต  2529  :  5)

สงัด  อุทรานันท  (2523  :  9 – 16) ไดจัดแบงประเภทคํานิยามของหลักสูตรที่ปราชญ
ทางสาขาหลักสูตรใหไว โดยมีจุดเนนที่แตกตางกันไว  8  ประเภท  คือ

1. หลักสูตร  คือ  รายวิชาหรือเนื้อหาสาระที่ใชสอน
2. หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณที่โรงเรียนจัดใหกับเด็ก
3. หลักสูตร  คือ  กิจกรรมการเรียนการสอน
4. หลักสูตร  คือ  ส่ิงที่สังคมคาดหมายหรือมุงหวังที่จะใหเด็กไดรับ
5. หลักสูตร  คือ  ส่ือกลางหรือวิถีทางที่จะนําเด็กไปสูจุดมุงหมายปลายทาง
6. หลักสูตร  คือ  ขอผูกพันระหวางครูและนักเรียน และสิ่งแวดลอมทางการเรียน
7. หลักสูตร  คือ  กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน ครู และส่ิงแวดลอมทางการ

เรียน
8. หลักสูตรในความหมายอื่น ๆ

หลักสูตรหมายถึง  เอกสารขอกําหนดเกี่ยวกับมวลประสบการณ ที่เขียนขึ้นอยางเปน
ทางการ สําหรับเปนแนวทางในการจัดประสบการณ เพื่อใหผูเรียนรูไดเจริญงอกงามพัฒนาไปใน
แนวทางที่ตองการ  (มาเรียม  นิลพันธุ  2536  :  58)

นอกจากนั้น คอสเวล และแคมเบิล  (Coswell and Compbell 1985 , อางถึงใน
บรรพต สุวรรณประเสริฐ 2544 : 14) ไดใหความหมายของหลักสูตร ไววา หลักสูตร คือ สวนที่
ประกอบดวยประสบการณทั้งหมดทุกชนิดที่ผูเรียนไดรับภายใตการแนะแนวของครู สวนเลวิส
และเมยล (Lewis and Miel 1972 , อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535: 10) ไดใหนิยามของหลักสูตรวา
เปนเซทของความตั้งใจเกี่ยวกับโอกาสในการจัดใหคนไดรับการศึกษารวมกับคนอื่น และส่ิงอ่ืน ๆ
ในระยะเวลาและเนื้อหาที่จัดไวอยางแนนอน  สําหรับ กรมวิชาการ (2533 : 1) ไดใหความหมายของ
หลักสูตรไววา หมายถึงขอกําหนดวาดวยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่
กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา และสอดคลองกับ สวัสดิ์  จงกล (2536 : 110) ที่ใหความหมาย
ของหลักสูตรไววาหมายถึง ขอกําหนดซึ่งระบุจุดมุงหมายของการศึกษา เนื้อหาสาระ และเกณฑการ
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ใชหลักสูตร เพื่อใหจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม
สอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว

จากความหมายของหลักสูตรที่กลาวมา สรุปไดวา หลักสูตร  หมายถึงขอกําหนดหรือ
มวลประสบการณทั้งหลายที่ผูเรียนไดรับการศึกษารวมกับผูอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่มีระยะเวลาและ
เนื้อหาที่จัดไวอยางแนนอน ซ่ึงหลักสูตรจะประกอบดวย จุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหา
สาระ เพื่อจัดใหผูเรียนมีประสบการณทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่พัฒนาไปตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว

ความสําคัญของหลักสูตร
ในการจัดการศึกษานั้น จําเปนตองมีหลักสูตร เพื่อใหเปนหลักหรือการกําหนดทิศทางใน

การพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของ
หลักสูตรไวดังนี้

สันต  ธรรมบํารุง  (2527 : 11–12) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตร  9 ประการดังนี้
1. หลักสูตรเปนแผนปฏิบัติงาน หรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะ

หลักสูตรจะกําหนดจุดหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไว
เปนแนวทาง

2. หลักสูตรเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศเพื่อนํา
ไปสูจุดหมายตามแผนการศึกษาชาติ

3. หลักสูตรเปนเอกสารของทางราชการ เปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่ทําการ
เกี่ยวของกับการศึกษาปฏิบัติตาม

4. หลักสูตร เปนเกณฑมาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน
การศึกษาระดับตาง ๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาดวย

5. หลักสูตร เปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษา ที่จะอํานวยความสะดวก
และควบคุมดูแลติดตามผล ใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล

6. หลักสูตร จะกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงาม    และพัฒนาการ
ของเด็กตามจุดมุงหมายของการศึกษา

7. หลักสูตร จะกําหนดลักษณะและรูปรางของสังคมในอนาคตไดวาจะเปนไปในรูปใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

8. หลักสูตร จะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่จะ
เปนประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลังคน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติที่ไดผล

9. หลักสูตร จะเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความเจริญของประเทศ   เพราะการศึกษา เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน  ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง ยอมไดกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง

บุญมี  เณรยอด (ม.ป.ป. : 6) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญอยู 4 ประการ คือ
1. หลักสูตรเปนเครื่องมือพัฒนาสังคม
2. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานใหทุกสถาบันการศึกษาจัดขึ้น  ดวยวัตถุประสงคอยาง

เดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน
3. หลักสูตรเปนหลักและแนวทางปฏิบัติของครู
4. หลักสูตรเปนเครื่องบงชี้ถึงความเจริญของประเทศ

จากคํากลาวของนักการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตร  สรุปไดวา หลักสูตรมี
ความสําคัญตอการจัดการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปนตัวกําหนดจุดมุงหมาย แนวทางการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาทุกระดับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศ

องคประกอบของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร เปนสิ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณและ

มีคุณภาพซึ่ง ทาบา (Taba 1962 : 10) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร 4 สวนสําคัญ ประกอบ
ดวย

1. จุดมุงหมาย เปนสวนหนึ่งที่กลาวถึงจุดมุงหมายทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา
2. เนื้อหาวิชา เปนสวนที่กลาวถึงเนื้อหาวิชาที่จัดไวในหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา

จนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมาย
3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน   เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการและกระบวนการ

หนึ่งที่ทําใหผูเรียนไดรับเนื้อหาวิชาอยางมีประสิทธิภาพ
4. การประเมินผล เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงค

เพียงใด
ธํารง บัวศรี  (2532 : 7- 8) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรวาควรประกอบดวย
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1. จุดมุงหมายของหลักสูตร
2. จุดประสงคของการเรียนการสอน
3. เนื้อหาสาระและประสบการณ
4. ยุทธศาสตรการสอนการเรียน
5. วัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอน
6. การประเมินผล
สงัด  อุทรานันท  (2532  :  236 – 241)  ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร  ไวดังนี้
1. จุดมุงหมายของหลักสูตร  เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญที่สุด เนื่องจากเปน

เครื่องชี้ถึงเปาหมาย  และเจตนารมณของหลักสูตรวาตองการใหผูเรียนมีคุณสมบัติเชนใดอาจจะ
เขียนไดในลักษณะกวาง ๆ  เปนจุดมุงหมายทั่วไปที่แสดงถึงความประสงควา หลักสูตรนั้นตองการ
ใหผูเรียนมีคุณลักษณะ   หรือความสามารถอะไรบาง  และอาจเขียนใหมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้นไปอีกเปนจุดหมายเฉพาะที่เนนการประยุกตใชมากกวาโดยทั่วไป จุดมุงหมายเฉพาะจะเปน
จุดมุงหมายที่กลาวถึงผลที่ไดรับจากการเรียนในวิชาตาง ๆ ดังนั้น ในหลักสูตรฝกอบรม การเขียน
จุดมุงหมาย จึงควรที่จะเขียนในลักษณะของจุดมุงหมายเฉพาะมากกวา

2. เนื้อหาสาระและประสบการณเรียนรู  เปนสวนหนึ่งที่เปนสื่อกลาง ที่จะพาผูเรียนไป
สูจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว   เนื้อหาสาระโดยทั่วไปมีอยู   5  ประเภท (สงัด  อุทรานันท
2526  :  70 – 77)  คือ  1) ขอเท็จจริงและความรูธรรมดา  2)  ความคิดรวบยอดและหลักการ  3)  การ
แกปญหาและความคิดสรางสรรค  4)  เจนคติและคานิยม  และ  5) ทักษะทางกาย เนื้อหาสาระที่ตาง
ประเภทกันนี้ มีหลักการจัดกิจกรรม และประสบการณที่เรียนรูตางกัน  การที่จะจัดประสบการณ
เรียนรูอยางนี้ นอกจากพิจารณาตามเนื้อหาสาระที่ตองการให ผูเรียนไดรับรูแลว ยังขึ้นอยูกับ
รูปแบบของหลักสูตร และทฤษฎีการเรียนรูที่เหมาะสมอีกดวย

3. การประเมินผล  เปนสวนหนึ่งที่จะกําหนดแนวทาง  เพื่อใหไดทราบวาผูเรียนบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด  แนวทางในการวัดและประเมินผลที่
กําหนดไวในหลักสูตร   ตองสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดมุงหมายของหลักสูตร    นอกจากนี้
ยังตองขึ้นอยูกับรูปแบบของหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรูที่เหมาะสมอีกดวย

สรุปจากความคิดเห็นของนักการศึกษาที่กลาวมาไดวา      องคประกอบของหลักสูตรมี
ดังนี้ คือ

1. หลักการ
2. จุดมุงหมาย
3. เนื้อหาสาระ
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4. กิจกรรมการฝกอบรม
5. ส่ือประกอบการฝกอบรม
6. การประเมินผล

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการหรือข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกแนวทางการจัด

การเรียนการสอนที่เหมาะสม ซ่ึงหลักสูตรโดยทั่วไปเมื่อใชไปเปนเวลาอันสมควรก็จําเปนจะตอง
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของประเทศ      นักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้

สงัด  อุทรานันท  (2532 : 38 - 43)  เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองคํานึงถึงขอมูล

พื้นฐานของหลักสูตร คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและ
ทฤษฎีการเรียนรู ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของ    เนื้อหาวิชา

2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร         เพื่อเปนการมุงแกปญหาและสนองความ
ตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังที่กลาวมาแลว

3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ และประสบการณการเรียนรู เพราะเนื้อหาสาระที่จะ
นํามาสอนเปนเสมือนส่ือกลางที่พาผูเรียนไปสูจุดหมายที่กําหนดไว

4. การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล เปนการกําหนดมาตรฐานใหทราบวาควรจะ
วัด และประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลักสูตร

5. การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หรือไปสูการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยกระบวนการ
ตาง ๆ     และกิจกรรมหลายประเภท

6. การประเมินผลการใชหลักสูตร   มีจุดมุงหมายที่จะประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
เพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากการใชหลักสูตรนั้นเปนไปตามเจตนารมณหรือจุดมุงหวังของสังคม 
และผูเรียนเพียงใด  หากพบขอบกพรองหรือจุดออนตองปรับปรุงแกไขตอไป

7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยู
ใหมีความเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึ้น

ชาตรี มณีโกศล (2539 : 14) ไดกลาวถึงขั้นตอนที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร คือ
1. การศึกษาสภาพการณกอนการพัฒนาหลักสูตร (Context Analysis) เปนการศึกษา

สภาพการตาง ๆ ทั้งในสวนที่เปนความตองการแนวโนมของผูใชหลักสูตร ปรัชญา ความเชื่อ
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ของผูพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักการการจัดการศึกษา ฯลฯ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลเบื้องตนในการ
พัฒนาหลักสูตรในขั้นตอไป

2. การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) หลังจากทําการรวบรวม
ขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรแลว ก็ดําเนินการวิเคราะหเพื่อวางแผน กําหนด
เปาหมาย เนื้อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผล รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณหลักสูตร

3. การนําหลักสูตรไปใช  (Implementation) เมื่อไดหลักสูตรตามที่ตองการแลว จึงนํา
หลักสูตรไปทําการใชตามจุดมุงหมายของผูพัฒนาหลักสูตร

4. การติดตามผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบความสมบูรณ ความเหมาะสมหรือ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีความสมบูรณ สอดคลองและสนองตอบตอ
ความตองการของผูใชหลักสูตรใหมากที่สุด

ทาบา (Taba 1962 , อางถึงใน บรรพต สุวรรณประเสริฐ 2544 : 16) ไดเสนอขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรไวดังนี้

1. วินิจฉัยความตองการของผูเรียน นักพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากการคนหาความ
ตองการของผูเรียน โดยการวิเคราะหหาชองวาง จุดบกพรองและภูมิหลังของผูเรียน

2. กําหนดจุดมุงหมาย หลังจากไดวิเคราะหหาความตองการของผูเรียนแลว  นักพัฒนา
หลักสูตรจะกําหนดจุดมุงหมายที่ตองการ โดยใชคําวาเปาหมายหรือจุดหมาย

3. เลือกเนื้อหา การเลือกเนื้อหาในแตละหัวขอที่จะนํามาศึกษานั้น จะตองไดมาจากการ
กําหนดจุดมุงหมาย

4. เรียงลําดับเนื้อหา  การเลือกเนื้อหาในแตละหัวขอนั้นจะตองเกี่ยวของกับการตัดสิน
ใจวาจะนําเนื้อหาในหัวขอใดไปไวในระดับใด และจะจัดลําดับอยางไร จึงจะเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน ความพรอมของผูเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ควรเปนองคประกอบที่จะ
ตองนํามาพิจารณาในการจัดเนื้อหาใหเหมาะสม

5. เลือกประสบการณการเรียนรู นักพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวิธีการและเลือกวิธีทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่ตองการ กิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อในการทําความเขาใจเนื้อหาแตละ
หัวขอที่นักพัฒนาหลักสูตรและครูเปนผูเลือกกําหนดไว

6. เรียงลําดับประสบการณการเรียนรู        นักพัฒนาหลักสูตรจะตองหาวิธีการที่จะจัด
และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีการผสมผสาน และจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมใหกลมกลืน
กันอยางมีประสิทธิภาพ

7. กําหนดรูปแบบการประเมินผลตามจุดมุงหมาย  นักพัฒนาหลักสูตรจะตองตัดสินใจ
วาหลักสูตรที่กําหนดขึ้นนั้นไดบรรลุจุดมุงหมายหรือไม รูปแบบการประเมินผลอยางหนึ่ง คือ
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ใหครูผูสอนที่เปนผูเลือกเทคนิคและวิธีการหลาย ๆ วิธี ใหเหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน การกระทําดังกลาวนี้เปนการพยายามที่จะบอกวาจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นได
รับการตอบสนองหรือไม

ไทเลอร (Tyler 1949, อางถึงใน วิชัย วงษใหญ 2537 : 10) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร โดยใหหลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรไววา ในการจัดหลักสูตรและ
การสอนนั้น ควรใหสอดคลองกับหลักการ 4 ประการเพื่อตอบคําถามในการพัฒนาหลักสูตร คอื

1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดให
2. ควรจะจัดประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง เพื่อชวยใหบรรลุจุดมุงหมายที่

กําหนดไว
3. จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. จะประเมินผลของประสบการณในการเรียนอยางไร  จึงจะตัดสินไดวา บรรลุจุด

มุงหมายที่กําหนดไว
สมิธ  (Smith)  สแตนเลย  (Stanley)  และชอร  (Shores)  เสนอแนวคิกการพัฒนา

หลักสูตร โดยใชการศึกษาสังคมเปนพื้นฐาน  (Socialize Approach)  ทั้งนี้ สมิธและคณะมีความเห็น
วาโรงเรียนทั้งโรงเรียนเปนสังคมหนึ่ง  ดังนั้น  การพัฒนาหลักสูตรจึงมุงเนนการศึกษาสังคมทาง
ดานทักษะ คานิยม รูปแบบของสังคม และสภาพปญหาความตองการของสังคม  เพื่อพยายามนํามา
หลอหลอม  และสงผลกระทบไปสูโรงเรียนในรูปแบบที่เปนปญหาของสังคมและโรงเรียนพยายาม
จัดการศึกษา เพื่อมุงฝกคนใหเขาใจสังคมและการแกปญหาสังคม ส่ิงดังกลาวนี้ก็จะเปนจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั่นเอง หลังจากนั้นก็จะเปนการเลือกเนื้อหาวิชาหรือประสบการณ
การเรียนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายการเลือกประเภทของหลักสูตร และการสอน ที่จะนํามาใช
เหมาะสมกับสภาพสังคม  การจัดคุณภาพของหลักสูตรและการนําไปใช แนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรของสมิธ และคนอื่น ๆ แสดงความสัมพันธได

มาเรียม  นิลพันธุ  (2536  :  71) เสนอขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ขั้นตอนใหญ ๆ
คือ

1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการสรางหลักสูตร
2. การสรางหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอย  3  ขั้นตอน คือ การสรางโครงราง

หลักสูตร การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร การปรับปรุงแกไขโครงรางหลักสูตร
3. การทดลองใชหลักสูตร
4. การประเมินหลักสูตร
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จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาตางๆ สรุปเปนขั้นตอนกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร ไดดังนี้

1. ขั้นศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เปนการเตรียมการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร

2. ขั้นพัฒนาหลักสูตร  เปนการสรางหลักสูตร ซ่ึงมีสวนประกอบของหลักสูตร คือ
หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณการเรียนรู และการวัดและประเมินผล

3. ขั้นนําหลักสูตรไปใช  เปนการนําหลักสูตรไปใชจริงกับกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. ขั้นการประเมินผลหลักสูตร เพื่อประเมินวาหลักสูตรนั้นบรรลุตามจุดมุงหมายที่

กําหนดไวเพียงใด มีสวนใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข

การประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร เปนกระบวนการที่สําคัญ เพราะเปนการกําหนดคุณคาของหลัก

สูตรเพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง ซ่ึงการประเมินหลักสูตรเปนสวนที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพของหลักสูตร จะทําใหรูคุณคาของหลักสูตรวาเปนอยางไร  ขอมูลที่ไดจาก
การประเมินหลักสูตร จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคาสูงขึ้น อันจะ
เปนผลในการนําหลักสูตรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวโดยสะดวก  (สงัด  อุทรานันท
2532  :  279)

วิชัย วงษใหญ (2537 : 217) ไดกลาวถึงจุดหมายของการประเมินหลักสูตรไว 2 ประการ
คือ

1. การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร คือการประเมินระหวางการปฏิบัติงานพัฒนา
หลักสูตร มีวัตถุประสงค เพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร โดยมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ในระหวางการทดลองใชหลักสูตรแลวนําผลจากการวัดมา
ประเมินผลแตละขั้นตอนของหลักสูตร มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด มีปญหา
และอุปสรรคอะไรบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตร ในการที่จะปรับปรุงสวน
ประกอบทุกสวนของหลักสูตร ไดถูกตองกอนที่จะนําไปใชจริงตอไป

2. การประเมินเพื่อสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม
หลักสูตรไดสนองความตองการของผูเรียน ของสังคมเพียงใด ควรจะใชไดตอไปหรือควรจะยกเลิก
ทั้งหมด หรือจะยกเลิกเพียงบางสวนและปรับแกในสวนใด
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เซเลอรและอเล็กซานเดอร(Saylor  and Alexander 1974 , อางถึงใน วิชัย วงษใหญ 2537
: 217) กลาววา การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่ยุงยากและซับซอนตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ
มาประกอบการประเมินและไดจัดลําดับขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรไว 5  ประการ ดังนี้

1. การประเมินจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ ไดแก จุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตร
จุดมุงหมายเฉพาะวิชา  และจุดมุงหมายในการเรียนภาษาที่ใช ยุงยากแกการสื่อสารซึ่งกันและกัน
หรือไม   การกําหนดจุดมุงหมายไวสูงเกินไปและยากแกการปฏิบัติหรือไม

2. การประเมินโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ การประเมินโครงการตาง ๆ ที่
จะชวยใหทราบวาการใชหลักสูตร บรรลุความมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เชนการเตรียมความ
พรอมของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชหลักสูตรหรือไม การดําเนินการของกลุมโรงเรียน การจัดเตรียม
งบประมาณ การฝกอบรมครู การแนะแนว หองสมุด โรงฝกงานการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ
ไดกระทําไปมากนอยเพียงใด และโครงการที่ไดกระทํามีประสิทธิภาพหรือไม

3.   การประเมินการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา การเลือกและจัดประสบการณเรียน ส่ือ
การเรียนไดจัดและดําเนินไปเหมาะสมมากนอยเพียงใด และการจัดประสบการณเรียนได   สัดสวน
กันครบทุกดานและมีความเหมาะสมหรือไม

4. การประเมินการสอน การประเมินผลระดับนี้  เพื่อจะดูวาการสอนของครูดําเนินไป
โดยยึดถือหลักสูตรเปนหรือไม การสอนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปตามความมุงหมาย
ของหลักสูตรหรือไม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ก็คือ ความสามารถในการสอนของครู
ที่จะบงชี้วากระบวนการเรียนการสอนไดดําเนินไปสูความมุงหมายของหลักสูตร

5. การประเมินโครงการใชของหลักสูตร  แมวาการประเมินผลของแตละโครงการได
วางแผน และขั้นตอนของการประเมินผลไวอยางดีแลวก็ตาม แตการดําเนินงานอาจมีขอผิดพลาดได
ซ่ึงจะทําใหการประเมินเพื่อสรุปผลของหลักสูตรผิดพลาดไปได ฉะนั้นจึงตองมีการประเมินผล
โครงการเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง

โดยทั่วไปแลวการประเมินหลักสูตรใด ๆ ก็ตาม จะมีความมุงหมายและขั้นตอนของการ
ปฏิบัติที่สวนใหญ คลายคลึงกันพอสรุปไดดังนี้

1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร หรือการประเมินปจจัยเบื้องตน โดยตรวจสอบหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม

2. เพื่อตรวจสอบการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตรรวมทั้งสวนประกอบ
หลักสูตร และการบริหารหลักสูตร เปนไปในทางที่ถูกตองหรือไม บางครั้งจะเรียกวาการประเมิน
กระบวนการ
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3. การประเมินผลจากตัวผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิต เพื่อตรวจสอบดูวา มี
ลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด

นอกจากนั้น วิชัย ดิสสระ (2535 : 117-118) ไดกลาวถึงลักษณะของการประเมินไว  ดังนี้
1. การประเมินกอนดําเนินการ (Project Analysis)  เปนการประเมินหลักสูตรในชวง

เวลาที่หลักสูตรยังไมไดนําไปใชในโรงเรียน เปนการประเมินหลักสูตรหลังจากไดวางแผนพัฒนา
หลังสูตรแลว การประเมินหลักสูตรที่เพิ่งทําเสร็จนี้เปนการพิจารณาวิเคราะหความสมเหตุสมผล
หรือความเชื่อมั่นของสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร กับความที่นาจะเปนมีความสัมพันธและ
สอดคลองกับความเปนจริงหรือไมอยางไร โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนา
หลักสูตร นักการศึกษา ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการสอน

2. การประเมินผลขณะดําเนินการ   (Formative Evaluation)  เปนการประเมินหลักสูตร
ในชวงเวลาที่กําลังนําหลักสูตรที่ไดจากการวางแผนพัฒนาไปใชในโรงเรียน ทั้งนี้ตองยึดหลักการ
และเหตุผลในขั้นวางแผนพัฒนาหลักสูตรเปนหลัก แลวพิจารณาวิเคราะหดูวาตัวหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่กําลังปฏิบัติอยูนั้นเปนอยางไร เปาหมายของการประเมินผลขณะ
ดําเนินการนี้มุงที่จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถพิจารณาวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนที่นําไปใชไดมีความสมเหตุสมผลกับหลักการและเหตุผลในขณะวางแผนหลักสูตร
เปนสําคัญ

3. การประเมินผลหลังการดําเนินการ (Summative Evaluation)  เปนการประเมินผล
เมื่อส้ินสุดโครงการของหลักสูตรนั้นๆ ตองวิเคราะหหาผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนหรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการวางแผนพัฒนาหลักสูตรกระบวนการนํา
หลักสูตรไปใช กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
การประเมินผลหลังการดําเนินการและการประเมินผลขณะดําเนินการนี้  มีสวนเกี่ยวพันเปนลูกโซ
จะแตกตางกันเพียงแตชวงเวลาที่ทําการประเมินผลเทานั้น

ในสวนของรูปแบบการประเมินนั้น สะตัฟเฟลบีม (Stufflebeam 1971 : 236 , อางถึงใน
วิชัย  ดิสสระ 2535 : 122) ไดเสนอรูปแบบไวดังนี้

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของหลักสูตร เพื่อหาความสมเหตุสมผลของภูมิหลังที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
หลักสูตร เชน ปรัชญา สภาพและความตองการของสังคม นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชาติ การประเมินผลในภาคบริบทนี้จะชวยใหมีหลักการที่แนนอนอันจะชวยในการกําหนดขอบขาย
ของสิ่งที่เกี่ยวของกับหลักสูตรไดอยางชัดเจน
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2. การประเมินตัวปอน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลปจจัยเบื้องตนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรตาง ๆ ไดแก งบประมาณ ครู นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน และการกําหนดรูปแบบของ
การดําเนินการตาง ๆ

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง การใชวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน การ
ประเมินกระบวนการนี้จะชวยใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพของการนํา หลักสูตรไปใชผลกระทบ
ที่มีตอสวนอื่น ๆ ของระบบการจัดการศึกษาความเปนไปไดรวมทั้งขอบกพรองอื่น ๆ ของการ
ปฏิบัติ

4. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  การประเมินผลผลิตเปนการประเมินผลที่
เกิดจากการใชหลักสูตรหรือคุณภาพของนักเรียนที่เกี่ยวกับ ความรู ความสามารถ ทักษะ คานิยม
การประเมินผลในดานผลผลิตนี้ตองคํานึงถึงองคประกอบในตอนตนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ปจจัยเบื้องตน หรือตัวปอน และกระบวนการนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลผลิตจะชวยให
ทราบถึงคุณภาพของนักเรียน หรือประสิทธิภาพของหลักสูตรการเรียน การสอนนั่นเอง

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร สรุปไดวาการ
พัฒนาหลักสูตรควรดําเนินการ 3 ลักษณะ คือการประเมินผลกอนดําเนินการ การประเมินผลขณะ
ดําเนินการ การประเมินผลหลังดําเนินการ และควรประเมินในดานบริบท ตัวปอน กระบวนการ
และผลผลิต

การฝกอบรม

การฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคคลในองคกรใหมีความรู  ความเขาใจ แนวคิดใหม ๆ
ทักษะตาง ๆ และเจตคติที่ดี ในการทํางาน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ใหมากขึ้น การฝกอบรมจึงเปนสิ่งจําเปนที่องคกรจะตองจัดใหกับบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

ความหมายของการฝกอบรม
ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการฝกอบรมไวในลักษณะของการเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
เชน

กูด (Good 1973  : 163)  กลาวไววา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลอื่นมี
ทักษะและความรู โดยจัดขึ้นภายใตสภาวะเงื่อนไขบางประการ และการจัดฝกอบรมก็ไมไดทําให
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ใหญโตเหมือนกับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไป    นอกจากนั้น คุณาวุฒน   รานจันทร
(2532 : 44) ใหความหมายวา การฝกอบรมเปนกระบวนการใหการศึกษาวิธีหนึ่ง ที่มุงเนนใหบุคคล
ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จนทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ ภายใตเงื่อนไขของสภาพการณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม สวน วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534 : 47) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อ
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่ไมนานนัก        
สวนใหญจะจัดขึ้นเพื่อแกปญหา หรือเปนความตองการของ  หนวยงานที่จะเพิ่มความรู ทักษะ และ
ประสบการณแกบุคลากรของหนวยงาน และในทํานองเดียวกัน  ชารี มณีศรี (2538 : 89) ให
ความหมายวา การฝกอบรมเปนกลวิธีที่จัดใหบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรูใหม ๆ ทักษะ มุงเปลี่ยน
พฤติกรรมผูทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น อาจกลาวไดวา การอบรมมุงปรับปรุงงานปจจุบันใหดี
ขึ้น มีขั้นตอนไมซับซอน จัดสําหรับบุคคล กลุมบุคคลหรือองคการ โดยมีระยะเวลาดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและการพัฒนาหลักสูตรกําหนด     นอกจากนั้น  นักรบ  ระวังการณ (2539 : 4)
กลาววา การอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีขอบขายตั้งแตการ
วางแผน การจัดทําโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในองคการ   เพื่อใหบุคคลเหลานั้นมี
ความรู ความเขาใจเกิดทักษะและประสบการณ   ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ในการทํางานใหบรรลุเปาประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ

การฝกอบรมเปนวิธีการหนึ่ง  ในการเพิ่มคุณภาพในการทํางานของบุคลากรหรือเตรียม
การใหบุคลากรพรอมที่จะทํางานในหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง  ซ่ึงตามความหมายนี้ การฝกอบรมก็คือ
การจัดการศึกษาใหแกคนกลุมหนึ่งนั่นเอง แตการจัดการศึกษานี้ ทําขึ้นภายใตเงื่อนไขบางประการ
ไมกวางขวางเหมือนการจัดการศึกษาทั่วไปในโรงเรียน โดยมุงหวังใหผูเขารับการอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทั้งในดานความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทาทีที่แสดงถึงความ
พึงพอใจในการทํางาน ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยเฉพาะตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
(สมโภชน  นพคุณ  2537  :  1 – 2 ;  วุฒิชัย  จํานง  2522  :  33 ; อมร  รักษาสัตย และ โสรัจ
สุจริตกุล  2525  :  293  ;  Good  1973  :  613)

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา   การฝกอบรมเปนกระบวนการที่ประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ มีการพัฒนาทักษะ และ
ประสบการณในเรื่องที่กําหนด ภายในระยะเวลาที่ไมนานนัก และเปนไปตามความตองการของ
หนวยงานในการพัฒนาบุคลากร
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ความสําคัญของการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่สําคัญและจําเปนสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่จะบริหารงาน

ดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูมีความรูความชํานาญเฉพาะ
อยางใหแกหนวยงานไดดี  การฝกอบรมมีความสําคัญหลายประการ ดังที่ นอย  ศิริโชติ (2524 : 6-7)
จําแนกไวดังนี้

1. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยปองกันปญหา โดยเฉพาะผูจบการศึกษาใหม และเริ่ม
ปฏิบัติงาน ยังขาดความรูความเขาใจ และความชํานาญในการปฏิบัติจริง

2. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหา ใหแกบุคลากรในหนวยงาน
3. การฝกอบรมเปนการเสริมสรางวิทยาการที่ทันสมัยใหแกบุคลากร
4. การฝกอบรมเปนการประหยัดรายจาย     เพราะจัดขึ้นเฉพาะหัวขอ และในระยะเวลา

ที่กําหนดชัดเจน
5. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยใหบุคลากรมีการเรียนรูเพิ่มเติมประสบการณ  โดยเสีย

เวลาการทํางานปกติเพียงเล็กนอย เพราะอาจจัดอบรมนอกเวลาทํางาน วันหยุดราชการ หรือใชเวลา
เพียงบางสวนของการทํางานปกติ

6. การฝกอบรมเปนการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีพ  ซ่ึงเปนเปาหมายของการศึกษา
ทั่วโลกในปจจุบัน

7. การฝกอบรมทําใหเกิดความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงานเดียวกัน         เพราะ
การอบรมทําใหเกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน

8. การฝกอบรมชวยใหบุคลากรไดแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น เปนการพัฒนา
ทักษะการคิด ทําใหเกิดความมั่นใจ กลาตัดสินใจ และปฏิบัติงานดวยความพรอมมากขึ้น

ชารี  มณีศรี (2538 : 89) ใหความสําคัญวา การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปน บุคคลที่ทํางาน
ใหมยอมตองการทักษะในการทํางาน ตองการเขาใจนโยบายวิธีดําเนินงาน ในสวนผูมีประสบการณ
ก็ตองการความรูขั้นสูงเพื่อประยุกตใชกับการทํางาน เรียนรูวิทยาการสมัยใหม การเรียนรูเพื่อ
ปองกันปญหา การเรียนรูจากกันและกัน ความคุนเคย มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทําใหเกิดการประสานสัมพันธในการทํางานรวมกัน    นอกจากนั้น นักรบ  ระวังการณ (2539 : 4)
ไดกลาววา การอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีขอบขายตั้งแตการ
วางแผน การจัดทําโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในองคการ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานใหบรรลุเปาประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ

จากความสําคัญของการฝกอบรมดังกลาว สรุปไดวา การฝกอบรมจําเปนตองมีการ
วางแผน กําหนดโครงรางการฝกอบรม ประกอบดวยเนื้อหาสาระใด ระยะเวลาการฝกอบรม
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ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบุคลากร เทคนิควิธีการที่ใชในการอบรม เพื่อสนองความมุงหมายที่
ตองการใหผูเขารับการอบรม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ ทักษะ
และประสบการณแกบุคลากร และสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน
ปกติ

วัตถุประสงคการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับสังคมปจจุบัน การฝกอบรมจะดําเนินไป

เปนผลสําเร็จหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมเปนสําคัญ มีนักการศึกษาได
ใหแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมไวดังนี้

ฟลลิป (Phillip 1985 ,  อางถึงใน ชารี มณีศรี 2538  : 91)  เสนอไวดังนี้
1. เพื่อเขาใจงานที่รับผิดชอบ หนาที่ ความคาดหวัง ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่
2. เพื่อเขาใจแผนงาน การประสานงาน โครงสรางของหนวยงาน
3. เพื่อเขาใจนโยบาย หลักวิธีทํางาน การบริการและแหลงสนับสนุนการทํางาน
4. เพื่อตั้งและบรรลุวัตถุประสงค
5. เพื่อเขาใจเพื่อนรวมงานและหาทางสนับสนุนสงเสริม
6. เพื่อปรับปรุงตนเองในดานภาวะความเปนผูนํา
7. เพือ่ปรับปรงุกระบวนการสือ่ความหมายทีม่ปีระสิทธภิาพกบับคุลากรในหนวยงาน
8. เพื่อฝกอบรม ปฐมนิเทศ ผูทํางานใหม
9. เพื่อเขาใจงานงบประมาณ คาใชจาย
10. เพื่อเขาใจหนวยงานและความสัมพันธกับหนวยงานอื่น
11. เพื่อรับฟงสภาพปญหา ขอรองเรียน แกปญหาขอรองทุกข
12. เพือ่พฒันาการทาํงานอยางมรีะบบ มหีลักเกณฑในการแกปญหาเชงิกระบวนและเทคนิคการตัด

สินใจ
13. เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ทั้งดานเทคนิคและกระบวนการจัดการ
ฉลอง มาปรีดา (2538 :  11 ) ไดแบงวัตถุประสงคของการฝกอบรมไว 2 ประเภท คือ
1. วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อฝกอบรมใหบุคคล สามารถที่จะทํางานในตําแหนงหนาที่

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เชน การฝกอบรมปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องทําบัญชี งานจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน เพื่อสอน แนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  และ
เพื่อฝกฝนใหทันตอเทคนิคใหม ๆ และใหองคการมีความกาวหนา เปนตน
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2. วัตถุประสงคทั่วไป นับวามีความสําคัญควบคูกันกับวัตถุประสงคเฉพาะ เพราะเปน
การฝกฝนอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ เพิ่มสมรรถภาพ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมโดยทั่ว ๆ ไป แตมิไดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเหมือนขอ 1 วัตถุประสงคในขอนี้ก็เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมไดทราบถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานนโยบาย มีเจตคติที่ดีตอหนวยงานตาง ๆ
ซ่ึงมีลักษณะงานระบบระเบียบไมเหมือนกัน จะไดปรับตัวใหเขากับหนวยงานตาง ๆ ไดดี
ตลอดจนหวังวาจะเปนการเพิ่มทักษะในการทํางานใหเกิดผลดีขึ้น เปนตน

วิน  เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 30) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรม โดยทั่วไปแลวมี
4 อยาง คือ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและแนวคิดใหม ๆ วัตถุประสงคขอนี้เนนใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรู หลักการ ทฤษฎีในเรื่องที่เขารับการฝกอบรม การฝกอบรมจึงเปนการบรรยาย
อภิปราย สรุปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความรูนั้น อบรมที่เกี่ยวกับความรู แนวคิดหรือทฤษฎีใหม ๆ ที่
เกิดจากการทดลอง คนควา วิจัย แลวนําความรูนั้นมาเผยแพรใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบเพื่อ
ประโยชนในการปฏบัติงานใหสอดคลองกับความรูและแนวคิดใหม ๆ ที่เกิดขึ้น

2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณในการทํางาน วัตถุประสงคขอนี้เนนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดมีความชํานาญ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมจึงเปนการใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดลงมือฝกปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวหรือคลายคลึงกับ
เครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวกับที่ใชอยูในองคการ เชน การฝกอบรมการลงบัญชี ก็จะตอง
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏบัติการลงบัญชีในขณะฝกอบรม โดยใช  รูปแบบของบัญชีเชน
เดียวกับบัญชีที่ใชในองคการ  ก็จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความชํานาญ ความคลองแคลวใน
การปฏิบัติงาน

3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม วัตถุประสงคนี้เนนใหผูเขารับการฝกอบรม
ปรับเปลี่ยนความประพฤติหรือพฤติกรรมของตนใหเปนพฤติกรรมที่ดี เปนที่ตองการของสังคม
บุคคลจํานวนมากมีความรูดี แตไมนําความรูมาใชในการดํารงชีวิต การกระทําบางอยางของบุคคล
เหลานั้น มีผลกระทบตอสังคม เชน ผูขับขี่รถยนตทุกคนมีความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
มีความรูเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร แตไมปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร
บุคคลเหลานี้มีความประพฤติไมสอดคลองกับความรู จึงตองฝกอบรมเพื่อโนมนาวจิตใจให
ประพฤติใหถูกตอง

4. เพื่อเปลี่ยนเจตคติใหสอดคลองกับความตองการขององคการ การที่บุคลากรเขามาอยู
ในองคการ บุคลากรจะตองมีเจตคติตรงกับเจตคติขององคการ องคการที่ดีจะตองมีบุคลากรที่มี
ความตั้งใจตรงกันในการจัดการองคการใหบรรลุเปาหมาย องคการธุรกิจ มีเปาหมายบริการสังคม
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เพื่อหวังคาตอบแทนสูง องคการธุรกิจจึงมีเปาหมายทางการเงิน บุคลากรในองคการจึงตองปฏิบัติ
งานใหไดผลผลิตสูงซ่ึงจะนํามาซึ่งเงินที่สูง  เมื่อบุคลากรในองคการเขาใจเปาหมายก็จะตองปฏิบัติ
งานใหไดผลผลิตสูงจึงจะตรงกับความตองการขององคการ การเปลี่ยนแปลงเจตคติใหสอดคลอง
กับความตองการขององคการจึงเปนสิ่งสําคัญ การฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติจึง
เปนการใหผูรับการฝกอบรมที่เนนทางดานจิตใจโดยถือเปาหมายขององคการเปนเกณฑ

ภิญโญ  สาธร  (2517  :  442 – 443)  ไดกลาวไววา จุดมุงหมายของการฝกอบรม ก็เพื่อ
การที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากรผูเขารับการอบรมทั้งในดานทักษะการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคตาง ๆ ความสามารถในการแกปญหา และทัศนคติในการทํางาน โดยเปาหมาย
สุดทายก็คือ ใหผูเขารับการอบรมนําความรูความชํานาญที่ไดรับนี้ไปใชปฏิบัติ  จริง ๆ นอกจากนี้
การฝกอบรมยังคาดหมายถึง ประโยชนที่จะเกิดขึ้นใน  2  ทาง คือ ประโยชนที่จะเกิดแกหนวยงาน
เนื่องจากเจาหนาที่ไดรับการเสนอแนะวิธีปฏิบัติงาน และไดรับการฝกฝนเพิ่มพูนความรูความ
สามารถในการทํางานจากการฝกอบรม และประโยชนที่จะเกิดแกตัวผูเขารับการฝกอบรมเอง  ซ่ึง
จะมีความเขาใจในนโยบาย  และวัตถุประสงคขององคกรมากขึ้น  มีความกาวหนาไดเล่ือนตําแหนง
ฐานะ   มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (สมพงษ  เกษมสิน  2514 :  259 – 260)  และเปนการ
กระตุน จูงใจ  ผูปฏิบัติงานในการทํางาน  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย  2525  :  212)

วัตถุประสงคในการฝกอบรมตามที่กลาวมา สรุปไดวา วัตถุประสงคจะเปนอยางไร
ขึ้นอยูกับความจําเปนในการฝกอบรม และในการฝกอบรมแตละครั้งอาจตั้งวัตถุประสงคเพียง
ประการเดียวหรือหลายประการก็ได

ประโยชนของการฝกอบรม
การฝกอบรมเพื่อใหพนักงานมีความชํานาญและมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานนั้น ถือวา

เปนการลงทุนที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนที่คุมคา ประโยชนที่ไดรับจากการฝก
อบรมตามความเห็นของ เสนาะ  ติเยาว  (2534 :128 – 129) มีดังนี้

1. เพิ่มผลผลิตใหแกองคการ การฝกอบรมจะทําใหพนักงานใหมและพนักงานที่มี
ประสบการณมาแลวปฏิบัติงานไดดีขึ้น ทั้งทางคุณภาพและปริมาณงาน เพราะรูวิธีการที่ถูกตอง
รูจักใชเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานไดดี

2. ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมพนักงานในระดับตาง ๆ ชวยลดปญหา
ในการปฏิบัติงานลง งานไมติดขัดและดําเนินไปไดดวยดี เพราะทุกคนมีความเขาใจในงาน
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3. ทําใหขวัญของพนักงานดีขึ้น การฝกอบรมที่เหมาะสมจะสามารถลดความเครียดใน
การปฏิบัติงานทั้งของพนักงานและของหัวหนางานได เนื่องจากมีความรอบรูและมีความมั่นใจมาก
ขึ้นในงานที่ตองทํา

4. ลดอัตราการออกจากงานได  อัตราการออกจากงานเปนปญหาขององคการตาง ๆ
ตลอดมาทําใหองคการเสียคาใชจายในการวางจางพนักงานมาแลวถูกไลออกหรือลาออก โดยที่
องคการยังไมไดรับประโยชนจากพนักงานเทาที่ควร

5. การควบคุมงานลดลง พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมอยางดีจนสามารถควบคุมตัวเอง
ในการปฏิบัติงานทําใหเสียคาใชจายในการควบคุมนอยลง

6. เปนประโยชนตอพนักงานโดยตรง เนื่องจากคนงานไดรับความรูความชํานาญจาก
การฝกอบรม จึงทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

7. สงเสริมความมั่นคงและความยืดหยุนใหแกองคการในดานความมั่นคงคือ ถาหาก
องคการขาดแคลนพนักงานในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็อาจคัดเลือกจากบุคคลในตําแหนงรองลง
ไป ซ่ึงมีความรูในการปฏิบัติงานดีเพราะไดรับการฝกอบรมมาแลว

8. สงเสริมทัศนคติที่ดีตอองคการจุดมุงหมายอยางหนึ่งขององคการในการฝกอบรม
พนักงานก็เพื่อปรับทาทีของพนักงานที่มีตอองคการ หรือหนวยงานใหเปนไปในทางที่สนับสนุน
และใหความรวมมือโดยเฉพาะในกรณีที่มีแผนใหม ๆ องคการควรจะอบรมพนักงานใหเขาใจงาน
ใหม

นอกจากนั้น วิจิตร อาวะกุล (2540 : 41)    ยังไดกลาวถึงประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม
ไวดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรจึงลดคาใชจายของ      
องคการ

2. สนองความตองการของบุคลากรที่แสวงหาความรู การศึกษา และความกาวหนาใน
หนาที่การงาน

3. เพิ่มประสบการณ และทักษะการทํางานทางลัดของการทํางานและบริหารงาน
4. พัฒนาการทํางานขั้นพื้นฐานขององคการใหถูกตองและไดมาตรฐาน
5. เพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการทํางานของบุคลากร
6. เกิดการเคลื่อนไหวตําแหนงหนาที่ เปนการปรับปรุงขวัญกําลังใจ
7. เพิ่มพูนคุณภาพประสบการณ ความรู ความสามารถวัยวุฒิที่สูงขึ้นไดรวดเร็วขึ้น
8. สรางความพรอม แกบุคลากร  เพื่อการสับเปลี่ยน หมุนเวียน โยกยายและการเขารับ

ตําแหนงใหม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

9. เมื่อทุกคนมีประสิทธิภาพ คนนอยทํางานไดเทากับคนมาก จึงลดอัตราการจางคน
ใหม การทดแทนคนเกาที่ยายไปเปนการเพิ่มประสิทธิผล ลดคาใชจายขององคการ

จากประโยชนของการฝกอบรมดังกลาว สรุปไดวา ประโยชนของการฝกอบรมนั้น
นอกจากจะเปนการพัฒนาใหเจาหนาที่พนักงานไดมีโอกาสศึกษาหาความรูใหม ๆ ในหนาที่การ
งาน ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลว ยังเปนการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตและบริการ
ขององคการอีกดวย

เทคนิคการฝกอบรม
เนื้อหาของการฝกอบรมตางกัน การเลือกเทคนิคการฝกอบรมจึงตองเลือกใหเหมาะสม

ซ่ึง ปรีชา  ศรีสรากรณ (2527 : 89 – 95 , อางถึงใน ชารี มณีศรี 2542 : 93)  ไดเสนอไวดังนี้
1. การฝกอบรมแบบ (Sensitivity Training) เทคนิคฝกอบรมบุคคลในประเภทตาง ๆ

เปาหมายหลักตองการใหรูตนเองและผูอ่ืน รับรูและเรียนรูการกระทําของตนเองการแกไขปญหา
ตามหลักวิทยาศาสตร พัฒนาความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สวนบุคคลที่เกี่ยวของอาจ
เปนสมาชิกของหนวยงานบริหาร    ผูทําหนาที่แนะนําคนอื่น     นิสิตนักศึกษา

2. การฝกอบรมแบบตาขาย (Grid Training) เสมือนการฝกอบรมในหองทดลอง     ผูทํา
หนาที่เปนผูฝกอบรมจะถูกกันไมใหเขามามีสวนรวมโดยตรงกับกลุม ใชขอมูลขาวสาร  ปอนกลับ
วิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากสมาชิกของกลุมทั้งหมดในการตอบสนอง  ซ่ึงจะเปนกลไกนําไปสูการ
พัฒนากลุมและในการเรียนรู

นอกจากนั้น  ฉลอง มาจินดา (2538 :  22) ไดแบงเทคนิคการฝกอบรมไว 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ เทคนิคการฝกอบรมประเภทนี้

ไดแก การบรรยายหรือปาฐกถา การบรรยายเปนชุด การอภิปรายเปนคณะ เปนตน
2. ประเภทใหผูเขารับการอบรมมีบทบาทรวม เชน การสัมมนา การอภิปรายกลุม การ

ประชุมซินดิเคต (Syndicate Method) การระดมความคิด การแสดงบทบาทสมมติ การศึกษาเฉพาะ
กรณี การใหเวลาซักถาม การสัมภาษณ ละครสั้น การสาธิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ทัศนศึกษา เปนตน

3. ประเภทพัฒนาเฉพาะบุคคล ซ่ึงผูเขารับการอบรมสามารถปรับใหเขากับระดับความ
สามารถในการเรียนรู และความสามารถของตน เชน การสอนแบบสําเร็จรูป (Programmed
Instruction) การสอนแนะ เปนตน

4. ประเภทใชส่ือในการฝกอบรม เชน การใชสไลด การใชภาพยนตรประกอบ เปนตน
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ขจรศักดิ์  หาญณรงค  (2524  :  5 , อางถึงใน  พนิจดา  วีระสุชาติ 2543 : 86) จัดแบง
ประเภทของเทคนิคการฝกอบรมเปน  2  ประเภท คือ

1. แบงตามลักษณะของการใชส่ือความ ซ่ึงตามแนวทางนี้มักแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ
คือ

1.1 การบอกเลาจากผูรูไปยังผูที่ไมรู
1.2 การที่ผูรูหรือผูชํานาญการ แสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองใหผูที่ยังทําไมเปนหรือ

เปนแตยังไมมีความชํานาญ
1.3 การใหผูที่ยังไมรูหรือทําไมเปน    หรือยังไมมีความชํานาญไดทดลองทําดวย

ตนเอง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความชํานาญ
2. แบงตามบทบาทของวิทยากรผูใหการอบรม      และผูเขารับการอบรมที่มีตอความ

รับผิดชอบในการเรียนรู ซ่ึงอาจแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
2.1 เทคนิคฝกอบรมที่อาศัยวิทยากรเปนหลักในการเรียนรู
2.2 เทคนิคฝกอบรมที่อาศัยทั้งวิทยากรและกลุมผูเขารับการอบรมเปนหลักในการ

เรียนรู
2.3 เทคนิคฝกอบรมที่อาศัยผูเขารับการอบรมเปนหลักในการเรียนรู

ในการจัดการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือหนวยงานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นนั้น
องคประกอบสําคัญที่ชวยใหการจัดการฝกอบรมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายได คือ การเลือก
ใชเทคนิคการฝกอบรมไดอยางถูกตองเหมาะสม

ผูดําเนินการฝกอบรม
การฝกอบรมในแตละครั้ง จําเปนตองมีผูดําเนินการฝกอบรม เพื่อทําหนาที่ประสานงาน

และรับผิดชอบตองานที่ทํา และเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ซ่ึง  วิชิต   สุรัตนเรืองชัย
(2534  :  52) ไดกําหนดหนาที่ไวดังนี้

1. พิจารณาสถานที่จัดฝกอบรมใหเหมาะสม
2. สรางความสัมพันธกับผูเขารับการฝกอบรม
3. ใหบริการสิ่งจําเปนตาง ๆ
4. ดําเนินการฝกอบรมตามแผน
5. รับรูถึงความรูสึก ความตองการของผูเขารับการอบรม
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กระบวนการฝกอบรม
ในการจัดการฝกอบรมจะตองมีระบบที่เหมาะสม  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู

จากการฝกอบรม    และเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ดี        ดังนั้นการจัดการอบรมจึงจําเปนตอง
ดําเนินการอยางมีกระบวนการ ซ่ึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงกระบวนการฝกอบรมไว ดังนี้

แคทท และ มิลเลอร (1991 : 39 , อางถึงใน ชารี มณีศรี 2542 : 92)  ไดจําแนกกระบวน
การไวดังนี้

1. เปาหมาย (Goals)  สัมพันธกับงานที่ตองการเพิ่มความรู ทักษะ ความมั่นคงในหนาที่
การงาน การเลื่อนตําแหนง กระตุนใหผูเขารับการอบรมเกิดความสนใจและรวมกิจกรรม

2. การจูงใจ (Motivation) เปาหมายอยางเดียวอาจมิใชแรงจูงใจเพียงพอ    ผูเขารับการ
อบรมจะตองไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการ เชน มีผลตอการเลื่อนตําแหนง เงินเดือน
การยอมรับทางสังคม เปนตน

3. วิธีดําเนินการ (Methods) แตกตางกันไปตามลักษณะการงาน หรือโครงการ
หลักสูตรที่เกี่ยวของ การสาธิตเหมาะสําหรับงานเทคนิคเครื่องจักรกล อุปกรณทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี บทบาทสมมติเหมาะสําหรับเทคนิคการซื้อการขาย การบรรยายใชอธิบายกฎเกณฑ
วิธีการ เปดโอกาสใหถามตอบ

4. การฝกหัด (Drilling and Repetition) มีคํากลาววา การฝกหัดทําใหสมบูรณ ทักษะคู
ปฏิบัติ ภาคปฏิบัติยากที่จะเกิดทักษะ รูหลักการพิมพแตไมเคยพิมพดีด ยากที่จะมีทกัษะพิมพได
คลอง การฝกปฏิบัติและการทําซํ้า จะทําใหพัฒนาทักษะขึ้นสูงได

5. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับในดานบวก คือความเชื่อมั่น ผูผานการอบรม
หลักสูตรใดยอมมีความเชื่อมั่นในการทํางานมากกวาผูไมเคยผานการอบรม

6. การติดตามผล (Follow-up)  ตรวจสอบผลหลังการฝกอบรม เพื่อเปนขอมูลปอนกลับ
สูกระบวนการแรก

นอกจากนั้น  วิเชียร  ชิวพิมาย  (อางถึงใน วิชิต สุรัตนเรืองชัย 2534  : 49)  ไดกลาวถึง
กระบวนการฝกอบรมวา ประกอบดวยภารกิจสําคัญ 3 ประการคือ

1. การสรางหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะหหาปญหา และความจํา
เปนที่มีการฝกอบรม กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม เลือกเนื้อหาวิชาการฝกอบรม และกําหนด
กิจกรรมและสื่อการสอน

2. การกําหนดโครงการฝกอบรม เมื่อวิเคราะหการสรางหลักสูตร การฝกอบรมแลว นํา
มากําหนดเปนโครงรางการฝกอบรม ซ่ึงจะประกอบดวย ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล
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วัตถุประสงค การพัฒนาหลักสูตร ระยะเวลาในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม วิทยากร สถานที่
ผูดําเนินการฝกอบรม งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินติดตามผล

3. การประเมินผลการฝกอบรม จําแนกเปน 5 ระดับ คือ ระดับความรูสึกและการตอบ
สนองตอการจัดฝกอบรม ระดับการเรียนรูจากการฝกอบรม ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระดับผลที่เกิดขึ้นกับองคการ และระดับประสิทธิภาพ

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา กระบวนการฝกอบรม ควรประกอบดวย การวิเคราะหหา
ความจําเปนในการฝกอบรม การสรางหลักสูตรการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการ
ประเมินผลการฝกอบรม

ประเภทของการฝกอบรม
ประเภทของการฝกอบรมนั้น    มีวิธีการแบงไดหลายอยาง แตกตางกันไป    ซ่ึง วิจิตร

อาวะกุล  (2540 : 82 – 86) ได แบงการอบรมเปน 4 ประเภท คือ
1. การฝกอบรมกอนทํางาน (Pre-Service Training or Pre-Entry Training) หมายถึง

การศึกษาวิชาความรูพื้นฐานในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดการศึกษาจัดหลักสูตรให
สนองความตองการของตลาด เชน การแพทย วิศวกร นักเคมี เศรษฐกร ฯลฯ การศึกษาประเภทนี้ไม
ไดสอนใหนักศึกษาจบออกมาเพื่อทํางานหรือบริการประชาชนโดยตรง แตสอนเนนหนักไปในเชิง
วิชาการทฤษฎี หลักการ เทคนิค สวนการทํางาน วิธีปฏิบัติดําเนินงานในโรงเรียน ในชีวิตจริงนั้น
เปนหนาที่ของหนวยงานและนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติหาประสบการณเอง ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนปญหา
ที่องคการตองจัดการฝกอบรมให

2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เปนการอบรมใหแกบุคคลที่เขามาทํางานใหมที่
ไดรับการบรรจุเขาทํางานในระยะแรก ยังไมรูอะไรที่เกี่ยวกับหนวยงาน เปนการแนะนําใหพนักงาน
ที่บรรจุใหมไดทราบเกี่ยวกับ นโยบาย วัตถุประสงค ประวัติ กฎ ระเบียบ ความเปนมาของ
หนวยงาน ผูบริหาร โครงสราง การทํางาน สภาพของการจาง เปนการขจัดขอสงสัยตาง ๆ ความ
ลังเลใจของผูปฏิบัติงานใหม

3. การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Induction Training) เปนการเพิ่มพูนความรูความ
ชํานาญงานและประสบการณเบื้องตนของสาขางานนั้น โดยเฉพาะเปนการอบรมดานเทคนคิ หรือ
วิธีทํางานเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง เชน การใชเครื่องมือ การควบคุมเครื่องจักร วิธีทํางานที่ถูกตอง
แมนยํา ตรงตามเปาหมาย มาตรฐานผลงานสูง ผิดพลาดนอย ขั้นนี้เรียกวา Induction กอนใหเร่ิม
ลงมือปฏิบัติงานจริง
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4. การฝกอบรมระหวางปฏิบัติการ หรือประจําการ (In-Service Training) เปนการจัด
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญงานในหนาที่ที่ตนทําใหมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะที่บุคคลนั้นยังดํารงตําแหนงอยู ไมตองลาออกไปเรียน เปนการอบรมที่หนวยงานนั้นเปนผูจัด
เชน การอบรมพัฒนาระยะสั้น การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ หมายรวมถึงการเรียนทาง
ไปรษณีย การศึกษาจากตําราเอกสาร การสนทนากับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน

5. การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขา(Specific Training)  เปนการอบรมเทคนิค
ปลีกยอย หรือเปนรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เชน การอบรมเทคนิค “การตรวจการติดเชื้อในรังไข”
“การตรวจตัวออน” “การปรับโมดูล” ฯลฯ ซ่ึงเปนการอบรมรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ที่จัดทําเปน
พิเศษของหนวยงาน เพื่อเสริมงานหลักใหไดผลดียิ่งขึ้น

6. การอบรมพิเศษ (Special Training) เปนการอบรมรายการพิเศษ ที่นอกเหนือไปจาก
การอบรมหลักขององคการทั้ง 5 ขอดังกลาวขางตน เชน การอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
อบรมลูกเสือชาวบาน อบรมอาสากาชาด ฯลฯ

สวน   พนิจดา วีระชาติ (2543 :  48 – 50)     ไดแบงการฝกอบรมเปน 2 ประเภท คือ
1. การฝกอบรมกอนการทํางาน  เปนการฝกอบรมกอนที่บุคคลนั้นจะเริ่มทํางาน ใน

ตําแหนงหนาที่ใดหนาที่หนึ่งในองคกรการฝกอบรมกอนการทํางานนี้แบงออกเปน 2 ประเภท
1.1 การปฐมนิเทศ เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับหรือแนะนําเจาหนาที่ใหม

ใหรูจักหนวยงาน องคกร หรือสถาบัน ใหไดทราบวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงาน ของ
องคกร หรือสถาบันนั้น ๆ แนะนําใหบุคคลไดรูจักผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ตลอดจนใหเขา
ใจถึงกฎ ขอบังคับ หรือระเบียบวินัยตาง ๆ เพื่อจะไดมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ตอไป การปฐมนิเทศนี้ไมไดมีความหมายเฉพาะการแนะนําเจาหนาที่หรือขาราชการใหมเทานั้น แต
หมายรวมถึงเจาหนาที่หรือ  ขาราชการโอน ยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม เพื่อใหเขาสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมได     และเปนการสรางขวัญและทัศนคติที่ถูกตองใหแกเจาหนาที่
หรือขาราชการใหมอีกดวย การปฐมนิเทศนี้ สวนใหญใชเวลาอบรม 1 หรือ 2 วัน หรือสัปดาหก็ได
แลวแตความเหมาะสมของหนวยงานนั้น ๆ

1.2 การแนะนํา เปนการฝกอบรมกึ่งปฐมนิเทศและสอนวิธีการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดยเฉพาะ เหตุนี้จึงตองมีการแนะนํางานเนื่องจากเหตุผลที่วา ไมมี
สถาบันการศึกษาใด ๆ ที่สามารถจะผลิตคนใหมีความรูทักษะและทัศนคติใหเหมาะสมกับความ
ตองการขององคการไดพอดี และถึงแมคนที่เคยผานการทํางานจากองคการอื่นมาแลว ก็ยังจําเปนที่
จะตองมีการแนะนํางาน เพราะงานประเภทเดียวกันในแตละองคการก็ยังมีความแตกตางกัน
วัตถุประสงคของการแนะนํางานนี้หรือหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงเปนการเริ่มตนงานที่ถูกตอง สําหรับ
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ระยะเวลาในการอบรม อาจเปน 1 สัปดาห หรือ 2 สัปดาหหรือมากกวานั้น แลวแตความเหมาะสม
ของงานนั้น

2. การฝกอบรมระหวางทํางาน เปนการฝกอบรมภายหลังจากที่บุคคลไดเขามาปฏิบัติ
งานในองคกร หรือหนวยงานแลว การฝกอบรมประเภทนี้อาจเรียกวา การฝกอบรมบุคลากรประจํา
การก็ได (Carter V. Good 1973 , อางถึงใน พนิจดา วีระชาติ 2543 :  49) กลาวถึง การฝกอบรม
ประเภทนี้วา เปนการฝกอบรมหรือการสอนที่จัดเปนพิเศษ หรือเฉพาะคนที่ทํางานอยูแลวรวมถึง
บุคคลในวงการอาชีพตาง ๆ โดยมุงที่จะเพิ่มพูนความสามารถของคนเหลานั้น เหตุผลที่ตองมีการ
ฝกอบรมระหวางทํางานเนื่องจากเหตุผลดังนี้

2.1 มีความเชื่อวาบุคคลสามารถที่จะปรับปรุงความสามารถในการทํางานใหดีขึ้น
ได

2.2 มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคและวิธีการทํางานใหม ๆ
2.3 มีการโยกยาย เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง

ในการฝกอบรมระหวางทํางานนี้ เพื่อใหเขาใจไดกระจางขึ้นในลักษณะรูป
แบบของการอบรมซึ่งแยกออกไดเปน 2 ประเด็น คือ

2.3.1  การฝกอบรมในขณะทําการ
2.3.2 การฝกอบรมนอกที่ทําการ
สําหรับการ ฝกอบรมในขณะทําการ   มีลักษณะไมเปนทางการ เปนการอบรม

ที่เนนความสําคัญของการลงมือปฏิบัติงาน กลาวคือ เนนใหผูปฏิบัติงานไดลงมือฝกปฏิบัติ ใน
สถานการณการทํางานจริง โดยมีเจาหนาที่ เพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีประสบการณใน
การทํางานมากกวาเปนผูให ลักษณะการสอนจะเปนการสอนเปนรายบุคคลหรือจัดแบงกลุมก็ได
โดยใชเทคนิคการสาธิตและการอภิปราย หลังจากนั้นผูอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง การฝกอบรมวิธีนี้
จะกระทําตอเมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้นแลวไมมีกําหนดเวลาแนนอนใหมีการปฏิบัติงานซ้ําๆจนแนใจ
วาผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองดวยตนเอง จึงจะถือวาเสร็จงานการอบรม
 สวนการฝกอบรมนอกที่ทําการ เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ        โดย
หนวยงานหรือสถาบันมีเจาหนาที่การจัดฝกอบรม      การฝกอบรมแบบนี้มักจัดในหองอบรมหรือ
หองประชุม ทําใหผูเขาอบรมมีเวลาสําหรับการอบรมอยางเต็มที่ ส่ิงที่ผูเขาอบรมไดรับจากการ
อบรมแบบนี้ ผูเขาอบรมจะตองรูจักนําไปประยุกตใชในการทํางาน การฝกอบรมนอกที่ทําการนี้จะ
ตองทําการวางแผนการฝกอบรมไวลวงหนา ตามกระบวนการและหลักเกณฑที่กําหนดไว

ประเภทของการฝกอบรมดังกลาว อาจสรุปไดวาการฝกอบรมแบงได เปน 2  ประเภท
คือการฝกอบรมกอนการทํางานเปนการฝกอบรมขั้นตน   เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการ
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ปฏิบัติงาน การฝกอบรมระหวางการทํางาน เปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนา เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภท

แกผูเขารับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค     และความมุงหมายของ
หลักสูตรที่กําหนดไว (อภิชาต เลนะนันท 2543 : 45)

วิจิตร อาวะกุล (2540 : 141) ไดกลาวไววา     ในการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
มีส่ิงที่ตองคิดและยึดถือเปนหลักไว ดังนี้

1. การกําหนดความมุงหมายนโยบายของหลักสูตร เปนการกําหนดพฤติกรรมที่เรา
ตองการเปลี่ยนแปลงผูเขารับการอบรม เพื่อใชเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่เราตองการบรรลุถึง

2. การบรรจุวิชาตาง ๆ ลงในหลักสูตร เลือกวิชา จัดเนื้อหา วิทยากร กิจกรรม เทคนิค
วิธี การฝกอบรม ที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเกิดการ
พัฒนาการจนบรรลุวัตถุประสงค

3. การนําหลักสูตรไปดําเนินการหรือบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล สวนนี้สําคัญอยูที่การเลือกผูรับการอบรม วิทยากร เทคนิค วิธีการฝกอบรม
โสตทัศนศึกษา จิตวิทยา บรรยากาศ ฯลฯ ของการฝกอบรม

4. การประเมินผลหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไข ในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
เนื้อหาลําดับขั้นตอน การถายทอดของวิทยากร เทคนิคที่ใชการฝกปฏิบัติ  วิธีการตาง ๆ เมื่อแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ออกไปแลวจึงนํากลับมาใช แลวทําเชนนี้     ซํ้าตอไปเรื่อย ๆ เปนวงจรของการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรจะไดรับการพัฒนาขึ้น แข็งแกรงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สําหรับการพัฒนาหลักสูตรนั้น สมคิด บางโม (2527 : 67 – 68) ไดเสนอวิธีการพัฒนา
หลักสูตรไว 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) เปนการคนหาปญหา
เกี่ยวกับบุคคลในองคกรหรือการบริหาร ซ่ึงสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพื่อใหองคกร
สามารถดําเนินการไปสูเปาหมายดวยดี ผูรับผิดชอบการฝกอบรมควรสนใจ และศึกษาวิเคราะห
อยางจริงจัง ในการหาความจําเปนในการฝกอบรม  เจาหนาที่ตองสนใจศึกษาวิธีหาความจําเปนใน
การฝกอบรม เชน ปญหาบุคลากรในองคกรการบริหารหรือปญหาที่เกี่ยวของ ใหเขาใจอยางถองแท
และถูกตอง
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ขั้นที่   2  การสรางหลักสูตรฝกอบรม (Training Curriculum Construction) ความจําเปน
ในการฝกอบรมจะเปนตัวช้ีนําใหทราบวาหลักสูตรฝกอบรมจะมีจุดประสงคอยางไร ควรจะกําหนด
รายวิชาหรือกิจกรรมอะไรลงไป หลักสูตรควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยยึดหลักวา ถามี
จุดประสงคใหความรู ความเขาใจอาจใชเวลาสั้น ๆ ได หากมีจุดประสงคใหเกิดความชํานาญหรือ
ทักษะตองใชเวลามากขึ้น การอบรมใชบรรยายอยางเดียวไมได การอบรมที่ตองการเปลี่ยนเจตคติ
หรือพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม หลักสูตรตองกําหนดระยะเวลาใหนานพอที่จะสรางเจคติใหม
ได

ขั้นที่  3  การนําหลักสูตรไปใช (Implementation)  คือการนําหลักสูตรไปทดลองฝก
อบรมจริง ขณะการฝกอบรมก็ตองมีการประเมินผลรายวิชาดวย เพื่อใหทราบวารายวิชาที่กําหนดไว
นั้น ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารไดมากนอยเพียงใด วิทยากรทําหนาที่
เหมาะสมหรือไม เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับพัฒนาหลักสูตรตอไป

ขั้นที่  4  การติดตามประเมินผลการฝกอบรม (Follow – up Evaluation) เมื่อผูเขารับการ
อบรมกลับไปปฏิบัติงานแลวควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบวา ไดนําความรูจากการฝก
อบรมไปใชมากนอยเพียงใด เจตคติและพฤติกรรมการบริหารของผูเขารับการอบรมเปลี่ยนไปใน
ทางที่ดีหรือไม

ณรงค ฉายายนต (2536 : 61-71) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ดานการบริหาร สําหรับหัวหนาแผนกในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การวิจัยมี 6 ขั้นตอน คือ

1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การประเมินโครงรางหลักสูตร
4. การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช
5. การทดลองใชหลักสูตร
6. การปรับปรุงหลักสูตรหลังการทดลอง
กําธร ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง “การสงเสริมการไม

สูบบุหร่ี” สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี มีขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน  ดังนี้

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของประชาชน
2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร
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ศิริมาส พฤหัสนันท (2543 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง ทักษะและ
วิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี    มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ

1. สํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
2. สรางโครงรางหลักสูตร
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร
จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ควรประกอบดวย

4ขั้นตอน คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช
และ 4) การประเมินผลหลักสูตร

จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว  ผูวิจัยจึงนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลจากสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดย
กําหนดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ

ขั้นตอนที่ 1  การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตร
การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จําเปนตองศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามากําหนด

จุดมุงหมาย และองคประกอบของหลักสูตร ซ่ึงแหลงที่มาของขอมูลนั้นมาจากหลายแหลง และ
นักวิชาการทางดานหลักสูตรไดเสนอไว  ดังนี้

เทเลอร (1960 , อางถึงใน คุณาวุฒิ รานจันทร 2532 : 52 – 54) เสนอแนะวา   แหลงที่มา
ของขอมูลพื้นฐานในการกําหนดจุดมุงหมายมี  3 ประการ คือ

1. มาจากตัวผูเรียนเอง
2. มาจากการศึกษาสังคม
3. มาจากขอเสนอแนะของนักวิชาการ
วิชัย วงษใหญ (2525 : 131) เสนอวา  ขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณาเปนจุดมุงหมาย

นั้น อาจกระทําไดโดยการ
1. การศึกษาจากเอกสาร
2. การศึกษาจากตัวผูเรียน
3. การศึกษาจากสังคม
4. การศึกษาและกลั่นกรองขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักการศึกษา
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ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   จําเปนตองมีการสํารวจความตองการในการฝกอบรม
เพื่อทราบปญหาและความตองการของบุคคล  นอย  ศิริโชติ  (2524 : 41 – 47) เสนอวิธีการในการ
สํารวจดังนี้

1. การสัมภาษณ (Interview) เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมาย ระหวางผูดําเนินการ
ในการจัดฝกอบรม และบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ เพื่อหาขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดหัวขอในการฝกอบรมใหถูกตองและเหมาะสม

2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการตั้งคําถามขึ้นหลาย ๆ คําถามที่ส้ันหรือ
ยาวก็ได หลายรูปแบบ แลวแจกจายใหบุคลากรในหนวยงาน เพื่อขอความรวมมือกรอกขอมูลตอบ
คําถามกลับคืนมา

3. การสังเกต (Observation) เปนการดูโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว หรือดูตอหนาใหรูตัว
การสังเกตตองมีจุดหมายวา จะสังเกตใคร ลักษณะใด เพื่ออะไร เมื่อสังเกตแลวตองบันทึก

4. การใชแบบทดสอบ เปนเทคนิคที่ใชสําหรับการระบุความจําเปนในการฝกอบรม
อยางชัดแจง โดยเปนแบบทดสอบทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ

5. การปรึกษาหารือ มักจะดําเนินการหลังจากการสัมภาษณ เพื่อประโยชนที่จะทราบถึง
ความรูสึกเกี่ยวกับการฝกอบรม ลักษณะปญหา และการแกปญหา

6. จากคํารองของผูปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานสามารถแจงใหหัวหนางานทราบวา
ตนเองขอเขารับการอบรมโดยสมัครใจ

7. ใชวิธีการวิเคราะหงาน และประเมินผลงาน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการหาความจํา
เปนในการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน การวิเคราะหงานเปนกระบวนการกําหนด และรายงาน
ขอความที่เกี่ยวกับลักษณะของแตละตําแหนงวา ตองการความรูความสามารถ และความรับผิดชอบ
อยางไรบาง ไดผลตามมาตรฐานหรือไม

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วิน เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 45) ไดกลาวถึง แนวทางในการสรางหลักสูตรฝกอบรมวามีส่ิงที่

ตองพิจารณา 2 ประการ คือ
1. ความตองการในการฝกอบรม หมายถึงวัตถุประสงคที่จัดใหมีการฝกอบรม ซ่ึงมา

จากความจําเปนที่ตองมีการฝกอบรม    โดยวัตถุประสงคมี 4 ประการ คือ    ใหผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความรู แนวคิดใหม ๆ เกิดทักษะ  และประสบการณในการทํางาน          เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับงานและสังคม และประการสุดทายคือ เกิดเจตคติที่ดีตองาน

2. บุคลากรผูเขารับการฝกอบรม เปนปจจัยหนึ่งที่จะตองนํามาพิจารณาในการสราง
หลักสูตร การสรางหลักสูตรที่ดีจะตองใหสอดคลองและเหมาะสมกับบุคคลผูเขารับการฝกอบรม
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โดยคํานึงถึง เพศ อายุ  ประสบการณการทํางาน ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณา
ในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรที่สรางขึ้นนั้นควรมีองคประกอบของหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดหัวขอวิชา และหัวขอวิชา
2. วัตถุประสงคของแตละวิชา
3. ขอบเขต เนื้อหาวิชา
4. เทคนิคการฝกอบรม
5. กําหนดระยะเวลาของแตละวิชา
6. กําหนดวิทยากรแตละวิชา
7. ตารางการฝกอบรม
ขั้นตอนที่  3   ดําเนินการฝกอบรม
เปนขั้นตอนที่ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น ในขั้นตอนนี้ ชารี มณีศรี (2542 :

93) ไดกลาววา ในขั้นตอนของการดําเนินการฝก   อบรม ประกอบดวย การบริหารโครงการ การ
ขออนุมัติฝกอบรม การจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวของ เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ สถานที่ รวมทั้งความ
รับผิดชอบของแตละฝาย คือ แบงคน แบงงาน แบงความรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
วิชัย  วงษใหญ (2537 : 192 – 193) จัดลําดับขั้นของการประเมิน สรุปไดดังนี้
1. การประเมินจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ เพื่อดูวาจุดมุงหมายเหลานั้นเหมาะสม

สอดคลองกับผูเรียน และสภาพแวดลอมหรือไมเพียงไร
2. การประเมินโครงการทั้งหมด เพื่อชวยใหหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว

เชน การเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ
3. การประเมินผลการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา การจัดประสบการณส่ือการเรียน วา

เหมาะสมมากนอยเพียงใด
4. การประเมินผลการสอนเพื่อดูวา ผูสอนไดยึดหลักสูตรหรือไม การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
5. การประเมินผลโครงการของหลักสูตร เพื่อสรุปผลและตรวจสอบ
นอกจากนั้น Kirparick (1967 : 87 – 112 , อางถึงใน ฉลอง มาจินดา  2538 : 86) ไดแบง

การประเมินผลการฝกอบรมออกเปน 4 ประเภท คือ
1. การประเมินผลปฏิกิริยา เปนการประเมินดูวา ผูเขารับการฝกอบรมนิยมชมชอบ

โครงการฝกอบรมนั้น ๆ เพียงใด
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2. การประเมินผลความรู เปนการประเมินวาผูเขารับการอบรมไดเรียนรูหลักการ
ขอเท็จจริง และเทคนิควิธีอะไรไปบาง

3. การประเมินผลพฤติกรรม เปนการประเมินพฤติกรรมในการทํางานของผูเขารับการ
ฝกอบรมหลังจากจบการฝกอบรมไปแลว

4. การประเมินผลรวม       ซ่ึงเปนการประเมินผลลัพธที่ไดจากการอบรมที่ตกอยูกับ
องคการในรูปที่สามารถวัดและแสดงใหเห็นไดโดยชัดเจน เชน ตนทุนที่ลดลง ปริมาณ และคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น

จากแนวคิดในการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาว  จะเห็นไดวาการประเมินผลการ
อบรมเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง ซ่ึงการประเมินผลจะทําใหทราบวา ผลของการอบรมนั้น
เปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงคหรือไม ผูเขารับการอบรมไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด และยัง
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการอบรมในโอกาสตอไป

การประเมินผลตามสภาพจริง

ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่คํานึงถึง

บริบทที่ตองเปนไปตามสภาพจริงในชีวิตประจําวัน(สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน 2545  : 100) ซ่ึงการ
ประเมินตามสภาพจริงเปนองคประกอบสําคัญยิ่ง ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไดมีผูใหความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงไวหลายทาน เชน

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  (2545  :  57)  ไดกลาวไววา สภาพการจัดการศึกษาในอนาคตขางหนา
จําเปนตองพัฒนาคนใหเกิดความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ดานการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียนการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม ดานการคิดอยางสรางสรรค   การแกปญหาที่ซับซอนได   การปรับตัวใหทัน
กับโลกในยุคโลกาภิวัตน   กระแสจากสังคม (นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา ฯลฯ) ได
แสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดการเตรียมการสอนในปจจุบัน จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาผูเรียน ใหเกิดความสามารถดังกลาว ในชั้นเรียนทุกระดับ โดยให    ผูเรียนมีความกาวหนาใน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบ
ดวยการปฏิบัติจริง การรวมมือทํางาน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา รวมทั้งทักษะและ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาอีกมากมาย  หากตองการใหเกิดผลดังกลาวแกนักเรียน
พบวา การวัดผลและการประเมินผลแบบดั้งเดิม ไมสามารถวัดความกาวหนาและผลผลิตที่ซับซอน
ที่เกิดกับผูเรียนหลายๆ ดานได    และการประเมินแบบเดิม         กอใหเกิดความเฉื่อยชาแกตัวผูเรียน
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และสวนมากจะเนนความจํามากกวาความคิดในชั้นสูงและการนําไปประยุกตใช จึงเกิดแนวคิด
ใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ที่จําเปนตองผสมผสานหลักสูตรการสอนและการประเมินผล
ไวดวยกัน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถกลาวไดอยางเต็มที่ถึงผลการเรียนที่เกิดขึ้นมีความหมาย รวมทั้งผล
สัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแกนักเรียน ในสภาพที่ตรงกับความเปนจริง

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน   (2545  :  ก) การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตาม
สภาพจริง เปนแนวทางสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูประบบการเรียนการสอนในปจจุบัน เพราะ
จะสงผลอยางมากตอการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

จริภรณ  ศิริทวี  (2540  :  65)  ใหความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงวา เปน
การประเมินที่เนนการประเมินทักษะ  การคิดอยางซับซอน  ความสามารถในการแกปญหา และการ
แสดงออก การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพ เมื่อการประเมินเกิดจากการปฏิบัติของผูเรียน
ในสภาพที่เปนจริง

สุวิทย  มูลคํา  (2541  :  14)  ไดกลาวไววา การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมิน
ผลกระบวนการทํางานในดานสมองหรือการคิดและจิตใจของผูเรียนอยางตรงไปตรงมาตามสิ่งที่    
ผูเรียนกระทํา โดยพยายามตอบคําถามวา ผูเรียนทําอยางไร และทําไมตองทําอยางนั้น การไดขอมูล
จากการตอบคําถาม จะชวยใหผูสอนพัฒนาการเรียนสอนของตนและชวยผูเรียนพัฒนาการเรียนได

บุญชวย  จงมุม  (2542    10)  ใหความหมายการวัดผลสภาพจริงวา เปนการวัดที่กําหนด
ใหนักเรียนไดแสดงถึงกระบวนการ และ/หรือผลงานหรือความสามารถที่จําเปน ซ่ึงสอดคลองกับ
ชีวิตจริงของผูเรียนในสถานการณตาง ๆ ใหมากที่สุด

กนกวรรณ  บั้งทอง  (2542  :  9)  กลาววาการประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมิน
ตามความสามารถของนักเรียนที่ไดปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนกระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวม
ขอมูลจากกระบวนการหรืองานที่นักเรียนปฏิบัติจริง หรือความสามารถที่สอดคลองกับชีวิตจริงมาก
ที่สุด

รัตนา  ธนธนานนท  (2542  :  32)  ใหความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง ไววาการ
ประเมินผลตามสภาพจริง เปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธี
การที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาผลกระทบตอเด็ก การประเมินผล
ตามสภาพจริง จะไมเนนการประเมินเพราะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่
ซับซอนในการทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกที่ไดจากการ
ปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนผูคนพบ และผูผลิต
ความรู นักเรียนไดปฏิบัติจริง รวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
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ตุ  จงรักษ  (2543  :  21)  กลาววา การประเมินผลตามสภาพจริง เปนกระบวนการสังเกต
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นักเรียนไดกระทํา และเอกสารที่เกี่ยวกับที่นักเรียนทําการ
ประเมินแบบนี้ จะชวยใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่มีความตอเนื่อง  การประเมินผลตามสภาพจริงจะมี
ประสิทธิภาพ จะตองอาศัยองคประกอบอื่น ๆ ดวย  กลาวคือ เนื้อหาที่จะนํามาสอนตองสอดคลอง
กับสภาพจริง การเรียนการสอนเปนไปตามสภาพจริง รวมทั้งวิธีการใชเครื่องมือประเมิน ก็ตอง
สอดคลองกับสภาพจริง

ประภาพิศ  ปองคํา  (2544  :  14)  ไดใหความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากผลงาน
และวิธีการที่นักเรียนทํา  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาผลกระทบตอเด็ก การประเมินผลตามสภาพ
จริง เปนการประเมินที่ผสมผสานไปกับการเรียนการสอน  ซ่ึงวัดความรูความสามารถหลาย ๆ ดาน
อยางตอเนื่อง  ครูพิจารณาวา จะประเมินอะไร  อยางไร  และจะทําอยางไรกับขอมูลที่ไดรับ

หลักการที่จําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง
ในการประเมินผลที่ผานมาและปจจุบัน นิยมใชแบบทดสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูเรียน  เพื่อจัดลําดับความสามารถของผูเรียน การประเมินผลแบบนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลเทานั้น สวนการประเมินผลเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรู การสอนซึ่งยังขาดการ
ประเมินอยูมาก (Bloom  Hastings  and  Maclaus  1971 , อางถึงใน  สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน  2544
:  91)

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2545 : 98 - 99) กลาวถึงปรัชญาพื้นฐานของการประเมินตาม
สภาพจริงไว  9  ประการ คือ  1) มุงเนนความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความหมายไดหลากหลาย มิได
มีความหมายเดียวสําหรับทุกคนในทุกโอกาส 2) การเรียนรูเปนเรื่องของกระบวนการที่เปน
ธรรมชาติ มีบูรณาการ และเปนสวนหนึ่งของชีวิต  3)  มุงเนนกระบวนการ  และผลผลิต
4) มุงเนนการสืบสวนสอบสวน   5) มีจุดหมายเพื่อกระตุน และอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู
ของผูเรียน   6) เนนการเชื่อมโยงระหวางพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  7) มีความเชื่อวาการตัด
สินใจในสิ่งที่จะสอนและสิ่งที่จะวัดเปนเรื่องอัตนัย และเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคา  8) เนนการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ โดยผูสอนควรรวมมือกับผูเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และรวมกัน
ตรวจสอบวาไดเรียนรูมากนอยเพียงใด ซ่ึงนับเปนกระบวนการตัดสินใจเชิงประชาธิปไตย
9) การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดจากความรวมมือ

ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  (2544  ;  57)  ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลไวดัง
นี้
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1. การมองภาพจัดการศึกษาในอนาคตขางหนา จําเปนตองพัฒนาคน ใหเกิดความรู
ทักษะ และคุณภาพอยางไรบาง

-  ดานการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน การใชเทคโนโลยีสมัยใหม
-  ดานการคิดอยางสรางสรรค การแกปญหาที่ซับซอนได
-  การปรับตัวใหทันโลกยุคโลกาภิวัตน

2. กระแสจากสังคม (นักวิชาการ  นักจิตวิทยา  นักสังคมวิทยา ฯลฯ ไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการจัดการเตรียมการสอบในปจจุบัน  จะตองมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ผูเรียน ใหเกิดความสามารถดังกลาวในชั้นเรียนทุกระดับ โดยใหผูเรียนมีความ กาวหนาในผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย
การปฏิบัติจริง การรวมมือการทํางาน การคิดอานอยางมีวิจารณญาณ  การแกปญหา รวมทั้งทักษะ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาอีกมากมาย หากตองการใหเกิดผลดังกลาวแกนักเรียน
พบวาการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม ไมสามารถวัดความกาวหนาและผลผลิตที่ซับซอน ที่เกิด
กับผูเรียนหลาย ๆ ดานได  และการประเมินแบบเดิมกอใหเกิดความเฉื่อยชาแกตัวผูเรียน และ
สวนมากจะเนนความจํามากกวาความคิดในชั้นสูง และการนําไปประยุกตใชจึงเกิดแนวความคิด
ใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่จําเปนตองผสมผสานหลักสูตร การสอน และการประเมินผล
ไวดวยกัน  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถบอกกลาวไดอยางเต็มที่ ถึงผลการเรียนที่เกิดขึ้นมีความหมาย รวม
ทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแกนักเรียนในสภาพที่ตรงกับความเปนจริง

กรมวิชาการ  (2542  :  7 – 10)  ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานการประเมินผลตามสภาพจริง
วา เปนการประเมินที่สอดคลองกับสภาพจริงเกี่ยวของกับเด็กในเรื่อง หลักการเกี่ยวกับศึกษา
หลักการเรียนรู หลักการแหงการเรียนรู หลักการการสอน  และหลักของการประเมินผล ดังตอไปนี้

1. หลักการเกี่ยวกับการศึกษา
1.1 เด็กมีความสามารถ กระตือรือรนที่จะเรียนรู และเชื่อในส่ิงที่เรียนรู
1.2 การจัดประสบการณที่ดี จะกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถ

กําหนดทิศทางการเรียนรูดวยตนเอง
1.3 เด็กสามารถสรางความรูขึ้นได ถามีปฎิสัมพันธกับบุคคลอื่น และการจัดสื่อที่มี

ความหมาย รวมทั้งสถานการณที่เปนจริง
1.4 เด็กจะมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย   จิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา

ดวยอัตราที่แตกตางกัน
1.5 เด็กเล็ก ๆ ตองการพัฒนาการพรอมกันโดยรวม
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                   2. หลักการเรียนรู
2.1 การเรียนรูเกิดจากรูปธรรมไปสูนามธรรม โดยการสํารวจและไตถาม การเพิ่ม

พูนสภาพแวดลอม  บรรยากาศแหงการเรียนรู  สภาพสังคมที่กระตุนใหเกิดปฎิสัมพันธกับ   ผูเรียน
ผูใหญเสริมสราง ช้ีแนะ

2.2 เมื่อเกิดการเรียนรูแลวยอมเขาฝงลึกภายในจิตใจ
2.3 มีความหลากหลายทางสติปญญาที่แตกตางกัน ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรูเชน

ภาษา  ดนตรี
2.4 การเรียนรูทั้งหมด จะมีพื้นฐานมาจากเด็กเล็ก ๆ

3. หลักการแหงการเรียนรู
3.1 ความรูเกี่ยวกับรากฐานทางภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ตางกัน
3.2 ความรูหลากหลายวิชา  เชน   วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา เปนตน
3.3 ทั้งผลผลิตและกระบวนการมีความสําคัญตอการไดมาซึ่งความรู
3.4 กระบวนการแกไขปญหาจะชวยใหความรูคงอยู มากกวาการทองจํา
3.5 ความรูใหม ๆ จะเสริมสรางขึ้น ตอจากความรูและประสบการณเดิม และจะมี

อิทธิพลตอการเรียนรูของแตละบุคคล
3.6 ในสถานการณที่มีความหมายตอตัวนักเรียน จะชวยเสริมสรางความรู ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ
3.7 การเสริมสรางพัฒนาความรูเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต
3.8 ไมมีความรูใดที่จะอยูคงที่ได จึงจําเปนที่ทุกคนจะตองแสวงหาเพิ่มเติมอยู

ตลอดเวลา
4. หลักการของการสอน

4.1 ครูจะตองมีการฝกฝนทักษะการสอนเปนพิเศษโดยเฉพาะกับการสอน           
เด็กเล็ก ๆ

4.2 เปนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางมากกวาทักษะการทองจําเนื้อหา
สาระตามหลักสูตร

4.3 การสอนจะเนนการฝกฝนเปนรายบุคคล และเปนกลุมเล็ก ๆ
4.4 การสอนจะตองพัฒนาการคนควา ศึกษาวิจัยครูใหม ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

ของเด็กและพัฒนาการของการเรียนรู
4.5 การสอนจะรับผิดชอบในการเสริมสรางความรูในทุก ๆ ดานสาขาวิชาการสอน

จะตองยอมรับความแตกตางทางดานวัฒนธรรม และวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันของเด็ก
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4.6 การสอนและการประเมิน จะตองดําเนินไปดวยกัน เกี่ยวของกันอยางใกลชิด
  5. หลักของการประเมิน

5.1 การประเมินผลดวยการเปรียบเทียบกับกลุมใหคุณคานอยมาก
5.2 การประเมินที่แทจริง  มิใชสะทอนขนาดหรือปริมาณความรู แตจะเปนการ

สะทอนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม และความสามารถที่ปรากฏออกมา
5.3 การประเมินที่แทจริง มีรากฐานของความเปนวิทยาศาสตรในการใหขอมูลทาง

ดานพัฒนาการ ความคิด และจิตวิทยา
5.4 ประเมินที่แทจริงจะใหขอมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับผูเรียนรวมทั้งกระบวนการทาง

การเรียนรู
5.5 การประเมินที่แทจริง จะตองคํานึงถึงสติปญญาที่แตกตางกัน วิธีการเรียนรูที่

แตกตางกัน ในบริบทที่จัดการเรียนรูที่แตกตางกันจะสะทอนความเขาใจในความแตกตางของ
มนุษยไดดีที่สุด

5.6 การประเมินที่แทจริง มีรากฐานจากการพัฒนาการของเด็ก จะสามารถพยากรณ
การแสดงออกตอไปขางหนาไดเที่ยงตรง

5.7 คุณภาพของการประเมินผล จะมีความเปนปรนัยและเชื่อมั่นเกี่ยวกับความ
สามารถของผูเรียน

5.8 การพัฒนาการประเมินผลที่ดีจะสืบเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรที่ดีซ่ึงจะ
ตองทําไปพรอมกัน

5.9 การประเมินที่แทจริง จะตองเปดโอกาสใหผูเรียน และครูสะทอนเปาหมายและ
แนวทางแหงการประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี

จากหลักการจําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินเพื่อดูความ
กาวหนาการแสดงออกของผูเรียนแตละคนบนพื้นฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู ดวย
เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง จะตองหลอมรวมการเรียนการสอน และ
การประเมินเขาดวยกัน จะตองประเมินอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดยผูเรียนมี
สวนรวม เนนการปฏิบัติจริงในสถานที่ที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับธรรมชาติความเปนจริงของ
การดําเนินชีวิต และบนรากฐานทางวัฒนธรรม ที่ผูเรียนอาศัยอยูและจะตองเรียนรูใหเห็นกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนา     ศักยภาพใหเต็มที่สูงสุด
ตามสภาพความเปนจริงของแตละบุคคล
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ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง
ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับการวัด

และประเมินผล ซ่ึงเขามามีบทบาททดแทนการประเมินแบบทดสอบ ที่สวนใหญเปนแบบเลือก
ตอบ  ไมสามารถวัดและประเมินผลไดแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
2542  :  2)

ปฏิพัทธ  สุวรรณศร  (2539  :  7) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพ
จริงไดสอดคลองกัน คือ  1) ตองเสริมสรางพัฒนาการเรียนรู  2) เนนใหเห็นพัฒนาการอยางเดนชัด
3) ใหความสําคัญกับจุดแข็งของนักเรียน  4) จะตองตอบสนองกับหลักสูตรที่เนนสภาพจริง  5) มี
พื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง  6) มีพื้นฐานบนการแสดงออกจริง 7) สอดคลองกับการ
เรียนการสอน  8) การจัดการเรียนการสอนจะมีวิจัยและพัฒนาที่ตองสอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก  9) ตองเนนการเรียนรูอยางมีจุดหมาย  10) ตอบสนองไดกับทุกบริบท  เนื้อหาสาระ  11) ตอบ
สนองการเรียนรู และความสามารถชองนักเรียนอยางกวางขวาง  12) เกิดความรวมมือกัน   ระหวาง
ผูปกครอง ครู และนักเรียน รวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอ่ืน ๆ  และ วิงกินส  (Winggins  1989  : 141 -
147)  ไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงออกเปน  4  ลักษณะ   คือ  1) การปฏิบัติ
ในสภาพจริง   2)  เกณฑที่ใชในการประเมิน   3)  การประเมินตนเองและ  4)  การนําเสนอผลงาน
และสมนึก  นนธิจันทร (2540  :  75)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ ของการประเมินตามสภาพจริง คือ
1)  กระทําไดตลอดเวลา กับทุกสถานการณ ทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชน   2) กําหนดปญหาหรือ
งานแบบปลายเปด เพื่อใหผูเรียนเปนผูสรางคําตอบเอง  3) ไมเนนการประเมินผลเฉพาะทักษะ
พื้นฐาน แตใหผูเรียนผลิต สราง หรือทําบางสิ่งที่เนนทักษะการคิดที่ซับซอน การพิจารณาไตรตรอง
และการแกปญหา  4) เนนสภาพปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน  5) ใชขอมูล
อยางหลากหลายเพื่อการประเมิน ซ่ึงหมายถึงเครื่องมือที่ใช ตองมีหลากหลายดวย  6) เนนการมี
สวนรวม ระหวางผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง  7) ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจวา จะประเมิน
เรื่องอะไร สวนไหน เวลาใด ทําใหผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรู ตามความตองการของตนเอง ซ่ึง
นําไปสูการกําหนดจุดประสงคการเรียน วิธีการเรียน และเกณฑการประเมินผล อันเปนการเรียน
และการประเมินผล ที่ใชผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง

ขอบเขตการประเมิน
ปฏิพัทธ  สุวรรณศร  (2539  :  20) ไดกลาวถึงขอบเขตการประเมินไว คือ การวางแผน

กําหนดขอบเขตการประเมินจะตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน ความเชื่อมโยง
การพัฒนาการการเรียนรู ระหวางวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร โดยพิจารณาลําดับการเรียนรู โดยเริ่มจาก
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ความตระหนักไปสูการสํารวจ การสืบสวน และการนําไปใช  ซ่ึงจะตองวางแผนใหครอบคลุม
หัวขอการเรียนรูตอไปนี้เปนเปาหมายของพฤติกรรมในขอบเขตตาง ๆ เชน 1) ความรู   (ความจริง
ความคิดรวบยอด แนวคิด คําศัพท เร่ืองราว และเนื้อหาสาระ)  2)  ทักษะและกระบวนการ  ทางดาน
รางกาย  สังคม การพูด การคํานวณ การวาดภาพ การคิด ความเหตุผล การแกปญหายุทธศาสตร
การเปนผูนํา การสื่อสาร การตัดสินใจ การพึ่งตนเอง เปนตน 3) ความรูสึก สมรรถภาพ ความ
ปลอดภัย ความเปนเจาของ ความเชื่อมั่น ความรูสึกตอคนอ่ืน ๆ โรงเรียน ครู และการเรียนการสอน
4) คุณลักษณะ  ความอยากรูอยากเห็น ความคิดสรางสรรค คิดหาเหตุผล ความรวมมือ ความรับ
ผิดชอบตอสังคม ความตองการสํารวจ คนควา การใชความรูใหม และทักษะตาง ๆ

เทคนิค ยุทธวิธีการประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน
ยุทธวิธีของการประเมินตามสภาพจริง จะใชการกระตุนเพื่อทาทายผูเรียนใหแสดงออก

ในภาคปฏิบัติ โดยบูรณาการความรูและประดิษฐช้ินงาน รวมถึงการพัฒนาการเขียนเปนรายงาน
และการนําเสนอดวยปากเปลาแทนการทองจําในรูปของการระลึกได (Recall) หรือการจําได
(Recognition) เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือเนื้อหาที่ไดทองจําเหตุที่เรียกวาเปนการประเมินตามสภาพ
จริงก็เพราะการประเมินโดยวิธีนี้ ผูเรียนตองแสดงหรือสาธิตใหเห็นวาผูเรียนทําอะไรไดบาง เชน
เดียวกับวิธีการที่ผูคนในสังคมนอกโรงเรียนทําได ซ่ึงผูเรียนจะตองพิสูจนโดยการแสดงออกใหเห็น
โดยชัดเจน แทนการทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซ่ึงเปนการโตตอบกับขอเท็จจริงที่ไดทองจํามา

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  (2539  : 7 –
11)  ไดเสนอวิธีประเมินไว คือ 1)  การสังเกต   2) การสัมภาษณ  3) การตรวจงาน  4) การรายงาน
ตนเอง  5) การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ  6) การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  7) การประเมิน
โดยใชแฟมสะสมงาน  ซ่ึงสอดคลองกับปฏิพัทธ  สุวรรณศร (2539 : 24 – 33) ไดเสนอเทคนิควิธี
การประเมินที่เหมาะสมสําหรับครู คือ 1) การสังเกต (Observation) 2) การบันทึก (Record)
พฤติกรรม  (Anectotal  Records)   3) แบบสํารวจรายการ  (Checklists)   4) มาตราสวนประมาณคา
(Rating  Scales)   5) การสุมเวลา  (Time  Sampling) 6) การสุมเหตุการณ  (Event  Sampling)
7) การสัมภาษณ (Interview) และ  8) แฟมสะสมงาน  (Portfolio) และยังไดเสนอยุทธวิธีประเมิน
คือ

1. การทดสอบอยางเปนทางการ
การประเมินอยางเปนทางการ   อาจจะหมายถึงการประเมินดวย   ขอสอบมาตรฐาน

ซ่ึงแตกตางจากขอสอบที่ครูสรางขึ้นใชในการเรียนการสอน จะครอบคลุมไปถึงวาทําอยางไรเมื่อใด
ใครทํา และกําหนดเวลาเมื่อใด ผลการสอบจะออกมาเปนคะแนนที่โดยมากจะเปรียบเทียบกับกลุม
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ขอสอบดังกลาว โดยมากมักจะเปนขอสอบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานสําหรับพัฒนา
ขอสอบมาตรฐานโดยเฉพาะ ซ่ึงกระทรวง จังหวัด หรือโรงเรียนกําหนดใหมีการสอบเพื่อดูคุณภาพ
การศึกษา เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอสอบวัดความพรอม ขอสอบวินิจฉัยขอ
บกพรอง ขอสอบความถนัด ขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการ เปนตน

2. การประเมินอยางไมเปนทางการ
การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้

2.1)  อยูบนพื้นที่ของการปฏิบัติ   2.2) ใหความสําคัญกับจุดแข็งของผูเรียน  2.3)     อยูบนพื้นฐาน
ของสถานการณที่เปนจริง     2.4) เนนทักษะที่แสดงออกอยาง ชัดเจน   2.5) เปนการเรียนอยางมี
ความหมาย  2.6) สัมพันธกับการเรียนการสอน  2.7) ใชไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ  2.8) แสดง
ภาพรวมของการเรียนรู และสมรรถภาพของเด็ก  2.9) อยูบนพื้นฐานของหลักสูตรที่เปนสภาพจริง
2.10) เอื้ออํานวย สนับสนุน สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กทุกดาน คุณสมบัติดังกลาว
ขางตน เสนอแนะวาการประเมินจะมีครูเปนสื่อกลาง เด็กเปนศูนยกลาง ตองอยูกับหลักสูตร ดําเนิน
การตลอดเวลา และสะสมเรื่อย ๆ รวมทั้งขึ้นอยูกับทฤษฎีพัฒนาการของเด็ก

ยุทธวิธีการประเมินที่เปนทางการ จะเนน   “ 4P”  ของกระบวนการประเมินสภาพ
จริง คือ Performance,  Process,  Products และ Portfolios  (การแสดงออก กระบวนการ ผลผลิต
และแฟมสะสมงาน)

การประเมินเหลานี้ แมจะไมเปนทางการ แตจะตองมีการกําหนดเกณฑ  (Rubric) มั่นใน
ความยุติธรรมและสามารถแปลผลได การประเมินอยางไมเปนทางการจึงเกิดการแสวงหาวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งการประเมินจะตองสามารถ  1) ผนึกเขาไปกับหลักสูตรที่สอดคลองความเปนจริง
(Authentic Curriculum) และสอดคลองกับเปาหมายและจุดประสงค 2) ช้ีนําความรูที่เด็กเกิด
พัฒนาการและเรียนรูทั้งทางรางกายและจิตใจ  3) แสวงหาตัวอยางที่เปนตัวแทนทุกขอบเขตของ
เนื้อหาสาระ   4) เปนประโยชนตอนักเรียนและโครงการเรียน  5) ดําเนินการตลอดเวลาและสะสม
มาจากการสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ดานและตัวอยางของผลผลิตของเด็ก 6) แสดงออกถึง
วัฒนธรรมและวิธีการการเรียนรูของนักเรียนแตละคน  7) เกิดความเชื่อถือและไววางใจตอผูที่มี
สวนรวมในการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางเพื่อนนักเรียนและผูปกครอง

ในสวนของการประเมินผลตามสภาพจริง พอสรุปไดวา เปนวิธีการวัดประเมินผลที่
ตองการตอบสนองการประเมินความสามารถ ทักษะ ความคิดขั้นสูงที่สลับซับซอน การแกปญหา
การปฏิบัติจริง    ตลอดจนความสามารถในการประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน  โดยเสนอ
แนวคิด แนวทางปฏิบัติเปนระบบ คือ  1) ปรัชญาพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง
2) ลักษณะสําคัญ ของการประเมินตามสภาพจริง  3) ขอบเขตของการประเมิน  4) เทคนิค ยุทธวิธี
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และเครื่องมือการประเมิน ซ่ึงการทดสอบแบบที่ใชในปจจุบันโดยเฉพาะการสอบดวยขอสอบเลือก
ตอบ ไมสามารถตอบคําถามดังกลาวได  ดังนั้น การประเมินผลตามสภาพจริง จะเปนแนวทางใหได
ขอมูลที่ถูกตอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ         และสนองความตองการของ
หลักสูตรและสังคม

แนวทางการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรการศึกษาของประเทศมี

จุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถ
ในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวยหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ ซ่ึงเปนกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สามารถนําไปใชในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมทั้งสําหรับการจัดการศึกษาทุกกลุม เชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาสําหรับผูมีความ
สามารถเฉพาะทาง เปนตน โดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียน และหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจัดทําขึ้นโดยนําสาระและมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรแกนกลางไป
พัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค สําหรับจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและพลโลก

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกรอบ
การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางและแนวดําเนินการในการวัดและประเมินผลการเรียนที่     
สถานศึกษาจะตองพิจารณานําไปกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเหมาะสมสําหรับสถานศึกษาของตน 
ดังนี้

ขอกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่

สถานศึกษาจะนําไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
แตละสถานศึกษานั้น  มีขอกําหนดที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียน  ดังนี้
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การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับ  ช้ันเรียน
คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ       คุณธรรม  และคา
นิยมอันพึงประสงค  อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด  ดังนั้นการวัด
และประเมินจึงตองใชวิธีการที่หลายหลาย  เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน  โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรม  การเรียน  การรวมกิจกรรม  และผลงาน
จากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน  ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ  คือตัวผูเรียน
ผูสอน  และพอแม   ผูปกครอง  จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหา
ขอมูลเกณฑตาง ๆ  ที่จะทําใหสะทอนเห็นภาพสัมฤทธิ์ของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนจะ
ทราบระดับความกาวหนา  ความสําเร็จของตน  ครู  ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละ
คน  แตละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน  รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนเองได  ขณะที่พอแม  ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน
สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการ
เรียนรูเปนรายชั้นปและชวงชั้นสถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  รวมทั้งนําผล
การประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงชั้น  กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรู
ของกลุมสาระตาง ๆ  สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริม  และจัดใหมีการเรียนการ
สอนซอมเสริม  และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย

การประเมินคุณภาพระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทาย
ของแตละชวงชั้น  ไดแก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ  ไดแก
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  และ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป  ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะ
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง

เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงใชเวลาประมาณ 12 ป  ผูเรียน

สามารถจบการศึกษาได 2 ชวง  คือ  จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ถือวา  จบการศึกษาภาคบังคับ  และ
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงถือวา  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงชั้นตามเกณฑดังนี้
เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1,2 และ 3  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  ช้ันประถม

ศึกษาปที่ 4-6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (จบการศึกษาภาคบังคับ)
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  และไดรับการตัดสินผลการ

เรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
2. ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินการอาน คิด วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
4. ผู เ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผู เ รียนและผานการประเมินตามเกณฑที่          

สถานศึกษากําหนด
เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (จบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน)
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  และไดหนวยกิตครบตาม

หลักสตูรที่สถานศึกษากําหนด  และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

3. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปน

กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไว  และใช
เปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการ
เรียนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินถูกตองตามสภาพ
ความรู  ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา จะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
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สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาได

เพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      พุทธศักราช
2544  เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  สอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  กระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และถูกตองตาม
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน  จึงกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนไวดังนี้

1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน  โดยเปดโอกาสใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม

2. การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร

3. การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน
การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน

4. การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการ
ดวยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด  ธรรมชาติของวิชา  และระดับชวงชั้นของผูเรียน

5.  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได
6.  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษา  และรูปแบบการศึกษาตาง ๆ
7. ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อเปนหลักฐานการประเมินผล    

การเรียน  รายงานผลการเรียน  และเปนหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของผูเรียน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง 
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยไดรวบรวมและนําเสนอมีดังนี้

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534 :  บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคเอดสสําหรับครูประถมศึกษา โดยดําเนินการ 5
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจขอมูลจากครูประถมศึกษา 2) การสรางการพัฒนา
หลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยปญหาและความจําเปน เปาหมาย จุดมุงหมาย และหนวยการฝกอบรม 8
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หนวย  3) การทดลองใชหลักสูตรกับกลุมตัวอยาง  โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 ได
รับการฝกอบรมตามหลักสูตรโดยใชชุดฝกอบรมรวมกับการใชส่ือและกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ กลุม
ทดลองที่ 2 ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร โดยใชชุดฝกอบรมดวยตนเอง และกลุมควบคุมไมได
รับการฝกอบรมปรากฏผลวา กลุมตัวอยางทั้งสามกลุมมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส ความมั่นใจใน
การสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส เจตคติตอผูปวยและผูติดเชื้อเอดสและความตั้งใจในการ
ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคเอดส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) การ
ปรับปรุงแกไขการพัฒนาหลักสูตรโดยใชขอมูลที่ไดจากการทดลองใชหลักสูตร 5) การติดตามผล
กระทบจากการทดลองใชการพัฒนาหลักสูตร หลังจากทดลอง 1 เดือน โดยทําการทดสอบนักเรียน
ในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ในการทดลองใชหลักสูตร ปรากฏผลวา นักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง
สามกลุมมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนเจตคติตอ
ผูปวยและผูติดเชื้อเอดสนั้น นักเรียนทั้งสามกลุม ไมมีความแตกตางกัน

มาเรียม นิลพันธุ (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม  โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตร โดยการ
วิเคราะหหลักสูตรวัฒนธรรม การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ สํารวจ
ความรูพื้นฐานของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและสํารวจ   ชุมชนที่เปน
สนามวิจัย 2) การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานโดยประมวลขอมูลตาง ๆ มาพัฒนา
เปนโครงรางหลักสูตร หลังจากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตร และนําผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรไปทดลองใช
โดยจัดอบรมภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติภาคสนามในสนามวิจัย และ 4) การประเมินผลหลักสูตรโดย
เปนการประเมินในขณะใชหลักสูตร และการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร รวมทั้งผลกระทบ
ของการใชหลักสูตร  ผลการวิจัย ไดหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม และพบวา ผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจ และ  ควรมีการอบรมการพัฒนาหลักสูตรภาคทฤษฎีนอกสํานักงานคณะกรรม
การวัฒนธรรมแหงชาติ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามใหมากกวาเดิม      สําหรับ
ปญหาอุปสรรคในการอบรม  คือชวงเวลาในการอบรมยังไมเหมาะสมและตองมีการปรับปรุงการ
นําเสนอขอมูลการใชภาษาในการเขียนรายงาน

รชฎ พันธุพิทยแพทย (2538 :  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรม การอนุรักษส่ิงแวดลอม สําหรับนักวิชาการเกษตร โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการสรางหลักสูตร โดยการศึกษาจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ และแบบสอบถามขอมูลทั่วไปกับแบบวัดเจตคติของนักวิชาการเกษตรตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร ขั้นตอนที่ 2 สรางหลักสูตรฝกอบรม โดยอาศัยขอมูลที่
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ไดจากการศึกษาเอกสาร และการสํารวจในขั้นตอนที่  1  ขั้นตอนที่ 3 เปนการประเมินหลักสูตรและ
การปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตรมีเนื้อหา 5 ดาน คือ
1) การควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม 2) นโยบายและแผน วัฒนธรรม และการใหความรวมมือในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 3) เทคโนโลยีทางการเกษตร 4) ระบบนิเวศวิทยา 5) ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน ซ่ึงนักวิชาการเกษตรยังมีเจตคติในทางลบตอการอนุรักษ  ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
เกษตรทั้ง 5 ดาน  การสรางหลักสูตรฝกอบรม จึงไดสรางให    สอดคลองกับสภาพปญหาและ
หลักการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยมีกระบวนการ การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การ
กําหนดหัวขอวิชา การกําหนดวัตถุประสงคของหัวขอวิชา การกําหนดแนวทางการอบรม การ
กําหนดเทคนิคในการฝกอบรม การกําหนดระยะเวลาของหัวขอวิชาและหลักสูตร และการกําหนด
วิธีการประเมินผล สําหรับสวนที่เปนเนื้อหา ประกอบดวยวิชาตาง ๆ จัดเรียงอยางตอเนื่องและเปน
เหตุเปนผลกัน ประกอบดวยภาคทฤษฎี คือ วิชานิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การ
ควบคุมมลพิษ  ส่ิงแวดลอม เปนหมวดวิชาวาดวยความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม วิชานโยบายและ
แผนวัฒนธรรมและการใหความรวมมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีทางการเกษตร เปน
หมวดวาดวย องคประกอบทางออมของสิ่งแวดลอม   และภาคปฏิบัติ คือ การทัศนศึกษา รวมระยะ
เวลาของหลักสูตรเทากับ 10 วัน เทคนิคในการฝกอบรม เนนการบรรยาย ศึกษาวิเคราะห อภิปราย
และใหขอเสนอแนะ ขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตรและการปรับปรุงแกไข โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 15 ทาน ทําการประเมินและใหขอเสนอแนะ  พบวา ทุกองคประกอบของหลักสูตร
สวนใหญมีความเหมาะสมในระดับสูง ยกเวนสวนที่เปนระยะเวลาของหัวขอวิชาและหลักสูตร ควร
ไดรับการปรับปรุงแกไข จึงไดปรับปรุงแกไขหลักสูตร และจัดทําเอกสารประกอบการใชหลักสูตร
เพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชไดผลตามวัตถุประสงคในการฝกอบรมตอไป

กําธร ไพจิตต (2542 :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง
“การสงเสริมการไมสูบบุหร่ี” สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเทศบาล จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การสูบบุหร่ีของประชาชนในชุมชนยอยวัดปราสาททอง ชุมชนยอยวัดไทรย และชุมชนยอยคูเมือง
(เทคนิค) เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “การสงเสริมการไมสูบ
บุหร่ี” 3) ทดลองใชหลักสูตร  และ4) ประเมินผลหลักสูตร โดยการวิจัยครั้งนี้ไดทดลองใชหลักสูตร
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 33 คน ในชุมชนเขตเทศบาลที่มีปญหาเกี่ยวกับ
บุหร่ี คือ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) รวม 3 ชุมชน ไดแก  ชุมชนยอยวัด
ปราสาททอง ชุมชนยอยวัดไทรย และชุมชนยอยคูเมือง(เทคนิค) อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย ขัน้ที่ 1 ผลที่ไดจากการสํารวจขอมูล
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พื้นฐาน พบวา ชุมชนมีปญหาจากการสูบบุหร่ี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตองการ
ใหมีการอบรมเรื่องการสงเสริมการไมสูบบุหร่ี โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสารพิษในควันบุหร่ี ผล
กระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ สังคม ส่ิงแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ี เทคนิคและแนวทางใน
การเผยแพรความรู ขั้นที่ 2 พบวา หลักสูตร-ภาคทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยกลุมสัมพันธ ผล
กระทบของบุหร่ีที่มีตอสังคม ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ มนุษยสัมพันธ  สารพิษในบุหร่ี  พระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 เทคนิค
การสรางแรงจูงใจ แนวทางการแกไขปญหาบุหร่ีในชุมชน และในภาคสนาม เปนการเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของกับบุหร่ีในชุมชน    ขั้นที่ 3    ทดลองใชกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 33 คน
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปนเวลา 5 วัน และขั้นที่ 4 ผลการประเมินผลหลักสูตร  พบวา
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชโดยผูเขารับการอบรมมีความสนใจการอบรม
เปนอยางดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เขารับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น หลังการอบรม
มีความรูเพิ่มขึ้น (หลังการอบรม X  =  7.82, S.D. = 1.02, กอนการอบรม X  = 4.09 , S.D. = 1.36)
และมีการนําความรูที่ไดไปเผยแพรใหเพื่อนบานเกิดความรูความเขาใจ

ศิริมาส พฤหัสนันท (2543 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เร่ือง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรางโครงราง หลักสูตรฝก
อบรม 2) สรางโครงรางหลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมินผลหลักสูตร  ผลการวิจัยพบวา
ครูมีความพึงพอใจในหลักสูตรฝกอบรม มีความสนใจมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม และมี
การนําเสนอที่ตรงจุดประสงค ครูฝกปฏิบัติการสอน เปนที่นาพอใจ สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน และการเขียนแผนการสอน มีการใชกิจกรรมใน
ระหวางการดําเนินการสอน โดยมีแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

วาสนา  คงมั่น  (2544  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เรื่อง การ
นิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  4
ขั้นตอน คือ  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  3) ทดลองใชหลักสูตร
4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  ผลการวิจัยพบวา กอนและหลังการฝกอบรม    ผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05  โดยหลังการฝกอบรม มีความรูสูงกวากอนฝกอบรม  ผลการปรับปรุงหลักสูตร ไดดําเนินการ
จัดทําส่ือประกอบการอบรมครบทุกหนวย และเพิ่มเวลาอบรมเปน  3  วัน การติดตามผลการอบรม
พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดนําความรูไปใชในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  โดยวางแผน
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ปฏิบัติงานนิเทศรวมกับคณะครู มีการใชเทคนิคและเครื่องมือการนิเทศ  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลตามสภาพจริง
ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช  (2540  :  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแฟมสะสมงาน ใน

การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนแคทรายวิทยา
จังหวัดราชบุรี  ปการศึกษา  2539 จํานวน  43  คน ผลการวิจัยพบวา  1) การนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ มีแนวทางในการดําเนินงานตามแบบจําลอง
ของการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยใชแฟมสะสมงาน ประกอบดวยข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ คือ  ศึกษาสภาพแวดลอม กําหนดจุดมุงหมายของแฟม กําหนดโครงสรางของแฟม
สะสมงาน พัฒนาแฟมสะสมงาน ประเมินผลแฟมสะสมงาน และประสานสัมพันธรวมชื่นชม
2) กระบวนการของแฟมสะสมงาน ชวยทําใหนักเรียนมีความกาวหนา ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้ง  4 ลักษณะ และสรางแรงจูงใจในการเรียน ใหแกผูเรียนมาก 3) การประเมินโดยใชแฟมสะสม
งาน มีคุณภาพตามเกณฑตัดสินคุณภาพการประเมินผลของ ลินน  และคณะ ในระดับมากทุก
รายการ คือ มีความยุติธรรมในการประเมิน สามารถถายโยงและอางสรุปผลการประเมินระดับสติ
ปญญาที่ซับซอน เนื้อหาแฟมสะสมงานมีคุณภาพ เนื้อหาแฟมสะสมงานครอบคลุม และการ
ประเมินมีความหมายตอผูถูกประเมิน มีความเที่ยงตรงตามสภาพ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่
แทนคาความเที่ยงตรงตามสภาพ เทากับ  .094  คาความเชื่อมั่นของคะแนน ที่ไดจากคาสัมประสิทธิ์
สรุปอางอิง  เทากับ .6517

สมศรี  กิติศรีวรพันธุ  (2543  :  บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินพัฒนาการ
ทักษะการเขียน ดวยแฟมสะสมงานของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3/5
จํานวน  37  คน ในปการศึกษา  2541  ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของการเขียนแตละประเภท มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  เปนสวนใหญ ผลการประเมินชิ้นงาน
กิจกรรมที่นักเรียนเลือกมากที่สุด คือ กิจกรรมการคัดลายมือ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 94.44
รองลงมาคือ  กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ  81.48  การทํางานกลุมพบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ที่ปรากฏเดนชัด คือ  การรวมกันวางแผนการทํางานอยางมี
ระบบ และการแบงหนาที่รับผิดชอบภายในกลุม แตละรายการคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ  97.63
รองลงมาคือ การปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของตน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ  93.28  ผลการวัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

เจตคติในการเขียนของนักเรียน พบวา นักเรียนชอบการเขียน คิดเปนรอยละ  94.60  การเขียนที่
นักเรียนชอบเปนลําดับแรก คือ การเขียนกลอนสี่  รองลงมาคือ การเขียนเร่ืองจากภาพ

ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  (2539 , อางถึงใน สมศรี  กิติศรีวรพันธุ  2543  :  56)  ไดศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางเปนคณะทํางานของ
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จังหวัดกระบี่ ที่สอนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่  4  จํานวน
1  คน และชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  7 คน ใน  8 โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกระบี่ ใชเวลาทดลอง 1 ภาคเรียน ผลการทดลองพบวา การประเมินผลโดยใชแฟมสะสม
งาน สามารถนํามาประเมินผลการผานจุดประสงคการเรียนรูในเอกสาร  ป. 02  ได และสามารถใช
แฟมสะสมงานมาประเมิน เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของคะแนนภาคปฏิบัติของการสอบปลายภาค และ
ปลายปไดอีกดวย ผลตอผูสอน ผูสอนมีความเห็นวา รูปแบบการประเมินผลการเรียน สามารถใช
ประเมินความกาวหนาและความสามารถที่แทจริงของนักเรียนใหตรงกับสภาพ เปนหลักฐานที่
แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของผูเรียน ผูสอนมีความรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพสูงขึ้น ที่
ชวยใหผูเรียนมีทักษะทางการเรียนสูงขึ้นที่จะนําไปพัฒนาตนเอง ผลตอผูเรียน นักเรียนสวนใหญ
ชอบวิธีการการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน เพราะยุติธรรมดี มีการพิจารณาตัดสินผล
การเรียนจากผลงานที่ปฏิบัติจริง เรียนรูเทคนิคในการประเมินตนเอง มีสวนชวยในการประเมินผล
การเรียนกับผูสอน ทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา มีโอกาสปรับปรุง สวนที่บกพรองได
ทันที

สรุป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยเร่ืองการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม การประเมินผลตามสภาพจริง แนวทางการประเมินผลตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงกลาวถึง  ความหมายของหลักสูตร
ความสําคัญของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร ความหมายของการฝกอบรม ความสําคัญของการฝกอบรม  วัตถุประสงคของการฝก
อบรม  กระบวนการฝกอบรม  ประเภทของการฝกอบรม  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ความหมาย
ของการประเมินผลตามสภาพจริง หลักการที่จําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง ลักษณะของ
การประเมินผลตามสภาพจริง ขอบเขตของการประเมิน เทคนิคยุทธวิธีของการประเมิน เครื่องมือ
ในการประเมิน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ผลตามสภาพจริง  เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  มาตรา  26
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กําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา และหลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  เนนกระบวนการตรวจสอบและ
ผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไว จากการสํารวจของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงทําการสํารวจผลและปญหาการดําเนินงาน
ประเมินผลในชั้นเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ป พ.ศ.  2543  จํานวน  55  จังหวัด พบวา ครูผูสอน
ขาดความรูในเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง  38  จังหวัด (69.09 %) วิธีการที่
เหมาะสมที่จะชวยใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และทักษะในการประเมินผลตามสภาพจริง คือ
การจัดอบรม ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (R & D) ประกอบดวย  4  ขั้นตอนคือ   1) ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม  3) ดําเนินการใชหลักสูตร
4) ประเมินผลปรับปรุงแกไขคูมือ
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู
ผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา  เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิจัย  (Research)  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา  (Development)  การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย  (Research)    การทดลองใชหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา  (Development)  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

การดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research)    การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนในการสรางหลักสูตร

โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ฝกอบรม เร่ือง การประเมินผล

ตามสภาพจริง สําหรับครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา
วิธีดําเนินการ
1. วิเคราะหนโยบาย  แนวทางการดําเนินงานวัดและประเมินผล  การประเมินผล

ตามสภาพจริงในโรงเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

2. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรมและการประเมินผลตามสภาพจริง
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3. ศกึษาความตองการ  เกีย่วกบัการฝกอบรม  เร่ืองการวดั และประเมนิผลตามสภาพ
จริง จากครูวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ใน
ดาน ขอบขาย  เนื้อหา  วิธีการ  รูปแบบ  และระยะเวลาในการฝกอบรม

การสอบถามครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนละ 1  คน จํานวน  436   คน จากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด  436
โรงเรียน เกี่ยวกับสภาพการประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน และความตองการในการฝก
อบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check lists)
แบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  อายุราชการ วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก  และประสบการณในการอบรม จํานวน 7  ขอ

ตอนที่ 2 สอบถามความตองการในการฝกอบรมการประเมินผลตามสภาพจริง
ในดาน  ขอบขาย เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน  5  ขอ

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และสํารวจสภาพการประเมินผลตาม

สภาพจริงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และความ
ตองการการฝกอบรมของครูวิชาการ

ขั้นตอนที่ 2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบเลือก
ตอบและคําถามปลายเปด

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางเรียบรอยแลว ไปใหอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ     พรอมทั้งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)
และหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item objective Conqurence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑ
การพิจารณา  คือ

เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน   1
ไมแนใจ ใหคะแนน   0
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน  -1
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การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบของ       
โครงราง หลักสูตร โดยใชดัชนีความสอดคลอง(IOC)  คํานวณคาตามสูตร

N
RIOC ∑=

∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
       N   =   จํานวนผูเชี่ยวชาญ

นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence)  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  ซ่ึงไดเทากับ 1.00 โดยปรับปรุง
เกี่ยวกับภาษา  และขอคําถามใหมีความชัดเจน

ขั้นตอนที่   4   ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการใชภาษาในคําชี้แจง  และขอคําถามให
มีความชัดเจนของแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 5  นําแบบสอบถามที่ไดจากการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญไปสอบถามครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวย

คาสถิติรอยละ (%) และนําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณาความ  คําถามปลายเปดวิเคราะห
ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

4. ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบั  การฝกอบรมเรือ่ง  การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ
ในดาน ขอบขาย  เนื้อหา  วิธีการ  รูปแบบ  และระยะเวลาในการฝกอบรม  จากหวัหนาการ
ประถมศกึษาอาํเภอในสงักดัการประถมศกึษาจงัหวดักาญจนบรีุ  และผูเชีย่วชาญดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  ไดแก   หัวหนาหนวยศึกษานิเทศกจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 คน ศึกษา
นิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่รับผิดชอบงานวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 
จํานวน 2  คน    โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  แบงเปน  3  ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณ
การเปนครูวิชาการ วุฒิการศึกษา วิชาเอก  และประสบการณการฝกอบรม  จํานวน 7  ขอ
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ตอนที่ 2 สัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝกอบรม  เรื่อง
การประเมินผลตามสภาพจริง  ในดาน  ขอบขาย เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาในการ
ฝกอบรม จํานวน  5  ขอ

ตอนที่   3   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
การสรางแบบสัมภาษณ  มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ กับการสรางแบบสัมภาษณ  และสํารวจ

สภาพการประเมินผลตามสภาพจริงของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัด
กาญจนบุรี และความตองการการฝกอบรมของครูวิชาการ

ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจาก ขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสัมภาษณ  แบบมี
โครงสราง

ขัน้ตอนที ่  3  นาํแบบสมัภาษณทีส่รางขึน้ ไปใหอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ
พรอมทั้งผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง  (Index of Item objective Conqurence : IOC)  โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา
คือ

เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน    1
ไมแนใจ ใหคะแนน    0
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน   -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบของ        

โครงรางหลักสูตร โดยใชดัชนีความสอดคลอง(IOC)  คํานวณคาตามสูตร

 
N

RIOC ∑=

∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
       N   =   จํานวนผูเชี่ยวชาญ

นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ
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สอดคลอง  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  ซ่ึงไดเทากับ 1.00 โดยปรับปรุง
เกี่ยวกับภาษา  และขอคําถามใหมีความชัดเจน

ขั้นตอนที่  4  ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับภาษา และขอคําถามในแบบสัมภาษณตามที่
ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสัมภาษณที่ไดจากการปรับปรุง ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญไปสัมภาษณหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  และผูเชี่ยวชาญ   โดยผูวิจัยเปนผูดําเนิน
การสัมภาษณดวยตนเอง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้

1)  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการสัมภาษณกับบุคคลกรที่กําหนด

2) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ไปเก็บขอมูลกับหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ  และผูเชี่ยวชาญ  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้

2.1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ  ดําเนินการประสานงานเพื่อขอ
นัดหมาย  วัน  เวลา  และสถานที่สัมภาษณ  สงแบบสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณลวงหนา  เตรียม
วัสดุ  และเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ

2.2)  ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  ผูวิจัยแนะนําตนเอง  และแจง
วัตถุประสงคในการสัมภาษณ  เร่ิมสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณ  พรอมทั้งบันทึกการ
สัมภาษณโดยทันที

2.3) ขั้นปดการสัมภาษณ  ผูวิจัยสรุปประเด็น  กลาวขอบคุณและ
มอบของที่ระลึก

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
วิเคราะหความคิดเห็น โดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) และนําเสนอ

แบบพรรณนาความ
จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ไวดังตารางที่ 1

หนาถัดไป
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ตารางที่ 1  สรุปขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม

ลําดับ
ที่

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล

1. วิเคราะหนโยบาย
แนวท า ง ดําเ นิ น
งานที่เกี่ยวของกับ
ก า รประ เมิ นผล
ตามสภาพจริง

ศึกษาเอกสาร -  แผนพัฒนาการศึกษา
    ของ สปช.
-  แผนปฏิบัติการ ของ
    สปช.,สปจ.
-  นโยบายการประเมิน
    ผลตามสภาพจริง ใน
   โรงเรียนประถมศึกษา

เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
นโยบายการประเมินผลตาม
สภ าพ จ ริ ง แ น วท า ง ก า ร
ดําเนินงานวิเคราะหขอมูล
โดยการวิ เคราะห เนื้ อหา
(Content Analysis) แลวนํา
เสนอแบบพรรณนาความ

2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว
ทฤษฎี  เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยว
ของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม
และการประเมิน
ผลตามสภาพจริง

ศึกษาเอกสาร -  เอกสาร  ตํารา
-  งานวิจัย

ดําเนินงานวิเคราะหขอมูล
โดยการวิ เคราะห เนื้ อหา
(Content Analysis) แลวนํา
เสนอแบบพรรณนาความ

 3. เพื่ อศึ กษาสภาพ
ก า รประ เมิ นผล
ตามสภาพจริงและ
ความตองการการ
ฝกอบรมเรื่องการ
ประ เมินผลตาม
ส ภ า พ จ ริ ง ด า น
ขอบขาย เนื้อหา
รูปแบบ วิธีการ
ระยะเวลา

การสอบถาม
ความตองการ

ครู วิชาการโรง เรี ยน
ประถมศึกษา  436  คน

แบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยการใชคารอยละ
(%) และวิเคราะหขอมูล
โดยการวิ เคราะห เนื้ อหา
(Content Analysis)
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ลําดับ
ที่

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล

4. เพื่อศึกษาขอบขาย
เนื้อหา วิธีการ รูป
แบบ การฝกอบรม
เรื่องการประเมิน
ผลตามสภาพจริง

สัมภาษณ - หัวหนาการประถม
   ศึกษาอําเภอ  13  คน
-  ผูเช่ียวชาญดานการ
   วัด และประเมินผล
   3  คน คือ  หัวหนา
   หนวยศึกษานิเทศก
   จังหวัด    และศึกษา
   นิเทศกจังหวัดที่
   รับผิดชอบงานวิจัย
    และประเมินผลทาง
    การศึกษา

แบบสัมภาษณ/วิเคราะห
ขอมูล โดยการวิเคราะห
เนื้อหา(Content Analysis)
แลวนําเสนอแบบพรรณนา
ความ

ขั้นตอนที่ 2  พัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับครูโรงเรียน

ประถมศึกษาใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
วิธีดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร(ฉบับราง) โดยกําหนดใหมีสวนประกอบของโครงราง
หลักสูตร ดังนี้

1.1 หลักการ โครงราง และวัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยพิจารณาให
สอดคลองกบัสภาพปญหาความจําเปน และความตองการซึ่งคาดหวังไววา เมื่อดําเนินการจน
บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรแลว จะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได

1.2 จุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาวิชา  กําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
1.3 เนื้อหาวิชา ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกําหนดไวโดยยึด

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมในการนําสาระที่ไดคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเนื้อหาสาระ
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โดยยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ตลอดจน
พิจารณาเนื้อหา และลําดับความตองการของผูเขารับการอบรม

1.4 กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม กําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหา โดยพิจารณา
ถึงความพรอมและพื้นฐานของผูเขารับการอบรมซึ่งเปนกิจกรรมตามสภาพจริง

1.5 ส่ือประกอบการฝกอบรม กําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงค
กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม

1.6 การประเมินผล  ผูเขารับการอบรมกําหนดใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
จุดประสงค กิจกรรมและวิธีการฝกอบรมโดยเนนการประเมินการปฏิบัติงานและผลงานระหวาง
การฝกอบรม และหลังการฝกอบรม

2. การตรวจสอบหลักสูตร เมื่อพัฒนาโครงรางหลักสูตรแลว จัดดําเนินการตรวจ
สอบคุณภาพ ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยพิจารณากําหนดรายละเอียดดังนี้

2.1 ส่ิงที่ตองตรวจสอบ
2.1.1 ความเหมาะสมของสวนประกอบของหลักสูตร  ตั้งแตหลักการ

จุดหมาย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการฝกอบรม กิจกรรม ส่ือ
ประกอบการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม ตลอดจนการประเมินผล

2.1.2 ความสอดคลอง ของสวนประกอบของหลักสูตร เปนการพิจารณา
วาหลักการ จุดหมาย จุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาวิชา  เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการฝก
อบรม กิจกรรม ส่ือประกอบการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม และการประเมินผลมีความ
สอดคลองกันหรือไมเพียงใด

2.2 ผูตรวจสอบหลักสูตร ผูตรวจสอบโครงรางหลักสูตร ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการประเมินผลตามสภาพจริง และผูเชี่ยวชาญ
ดานการฝกอบรม จํานวน 3 คน

2.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จัดลําดับความสําคัญของสวนประกอบของ
หลักสูตร ดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
 2.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ

แบบตรวจสอบความเหมาะสม  สอดคลองขององคประกอบโครงราง
หลักสูตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ลักษณะเปนมาตราสวน ประมาณคา  3 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญเปน
ผูพิจารณาวา สวนประกอบของหลักสูตรแตละดานสอดคลองกันหรือไมสอดคลอง โดย
กําหนดเกณฑการพิจารณา  ดังนี้
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เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน    1
ไมแนใจ ใหคะแนน    0
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน    -1
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบของโครง

ราง   หลักสูตร โดยใชดัชนีความสอดคลอง(IOC)  คํานวณคาตามสูตร

 
N

RIOC ∑=

∑R =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
   N   =   จํานวนผูเชี่ยวชาญ

นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ถาคะแนนตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ประเด็นนั้นมี
ความสอดคลอง ถาไดคะแนนต่ํากวา 0.5 ตองปรับปรุง

จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ไวดังตารางที่ 2
หนาถัดไป

ขั้นตอนที่ 3   วิจัย (Research) การทดลองใชหลักสูตร
เปนขั้นการทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว ไปใชกับกลุม

ตัวอยาง ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการนําหลักสูตรไปใชจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง
แลวนําผลจากการทดลอง ไปปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค
เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึ้น
ประชากรที่ใชในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก

งานการประถมศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  4595   คน
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ตารางที่  2    สรุปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ลําดับ
ที่

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล

1 เพื่อพัฒนา
หลักสูตร
(ฉบับราง)

พัฒนาหลักสูตร(ฉบับราง)
โดยมีสวนประกอบของ
โครงราง ดังนี้ดวย
-  หลักการ
-  จุดมุงหมาย
-  วัตถุประสงค
-  เนื้อหา
-  กิจกรรมการอบรม
-  สื่อในการอบรม
-  การประเมินผล

ผูวิจัย โครงรางหลักสูตรการฝก
อบรมการประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับครูโรง
เรียนประถมศึกษา
( ฉบับราง)

2 เพื่อการตรวจสอบ
หลักสูตร
(ฉบับราง)

-  ตรวจสอบหลักสูตร
   (ฉบับราง)
   โดยผูเชี่ยวชาญ

ผูเช่ียวชาญ
3 คน ไดแก
1. ผูเช่ียวชาญ
  ดานหลักสูตร
-  ผูเช่ียวชาญ
   ดานการฝก
   อบรม
-  ผูเช่ียวชาญ
   ดานการวัด
   และประเมิน
   ผล

แบบประเมินโครงราง
หลักสูตร วิเคราะหความ
เหมาะสมสอดคลอง โดยใช
ดั ช นี ค ว า มสอดคล อ ง  
(IOC)  และการวิเคราะห
เนื้อหา(Content Analysis)

3. การปรับปรุงแกไข
หลักสูตร
(ฉบับราง)

แกไขปรับปรุงหลักสูตร
การฝกอบรมตามขอเสนอ
แนะของผูเช่ียวชาญ

 ผูวิจัย ห ลักสูตรการฝกอบรม
(ฉบับราง )

2. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี    จํานวน  41  คน       ซ่ึงไดมาจากวิธีการสุมแบบ
หลายขั้นตอน  (Multi – Stage Sampling)    โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางดังนี้
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2.1 ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ  (Stratified random Sampling)  โดยกําหนด
ให  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทั้ง  13  อําเภอเปนตัวแทน  13  หนวย

2.2 ใชวิธีการสุมแบบแบงกลุม  (Cluster random Sampling)  โดยแบงโรงเรียน
แตละอําเภอเปน  3  กลุม  ตามขนาดโรงเรียนตามเกณฑการแบงขนาดโรงเรียน  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  คือ  ขนาดเล็กมีนักเรียนตั้งแต  1 – 120  คน  ขนาด
กลางมีนักเรียนตั้งแต  121 – 300  คน  และขนาดใหญมีนักเรียนตั้งแต  301 คนขึ้นไป

2.3 ใชวิธีการสุมแบบสุมอยางงาย  (Simple random Sampling) ดวยการจับ
ฉลากชื่อโรงเรียนในแตละขนาดโดยไมใสคืน  โดยมีอัตราสวนการสุมโรงเรียนแตละขนาดใน
แตละอําเภอ  ดังนี้

อําเภอที่มีโรงเรียน  1 – 20  โรงเรียน  สุมตัวแทน  1  โรงเรียน
อําเภอที่มีโรงเรียนตั้งแต  21 โรงเรียนขึ้นไป สุมตัวแทน 2  โรงเรียน

ปรากฏวาไดตัวแทน  41  โรงเรียน
2.4 จาก  41  โรงเรียนสุมกลุมตัวอยางโรงเรียนละ  1  คน  รวม  41  คน โดยใช

วิธีการสุมแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยมีเกณฑการเจาะจง  คือ  ตองเปนครูวิชาการ
ของโรงเรียนเนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติการสอนและสามารถให
คําปรึกษาพรอมขยายผล งานดานวิชาการแกครูในโรงเรียน ซ่ึงไดรับการยอมรับ จากคณะครูใน
โรงเรียน และไดรับความไววางใจจากผูบริหารโรงเรียน คัดเลือกและแตงตั้ง  ดังแผนภูมิหนาถัด
ไป

แบบแผนการทดลอง
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  เรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในครั้งนี้

ใชแบบแผนการวิจัย  Pre Experimental Design  แบบกลุมเดียว ทดสอบกอนฝกอบรม และหลัง
ฝกอบรม  One Group Pretest  Posttest Design  (Tuckman  1999  :  160)

เมื่อ   T1    แทน    การทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง กอนการใช
          หลักสูตร

        X    แทน    หลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง
        T2   แทน    ทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง หลังการใช

         หลักสูตร

               T1                 X            T2
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วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยไดนําหลักสูตรการฝกอบรมไปทดลองใชกับครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  41 คน โดยดําเนินการดังนี้
1. การเตรียมการทดลองใชหลักสูตร

ผูวิจัยดําเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม เชน ใบความรู ใบงาน
แบบฝก และส่ิงตาง ๆ ประสานงาน เชิญวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  พรอมประสานงานแจงกําหนดการฝกอบรมและสถานที่ แกผูเขารับ
การฝกอบรม

2. การดําเนินการทดลองใชหลักสูตร
2.1 ทดสอบความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรมกอนการอบรม(Pretest) 

ดวยแบบทดสอบ
2.2 ดําเนินการฝกอบรมการประเมินผลตามสภาพจริง ตามหลักสูตรที่กําหนด

ผูเขารับการอบรม ไดแก ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 41 คน ใชเวลา 3 วัน (ระหวางวันที่  26 - 28 พฤศจิกายน  2547)  โดย
การบรรยายใหความรู  ฝกปฏิบัติโดยใช  ใบงานและใบความรู รวมทั้งแบบฝกซึ่งมีทั้งงานเดี่ยว
งานกลุม และนําเสนอ โดยมีการประเมินระหวางการฝกอบรมดานภาระงาน การเรียนรูภาระ
งาน การประเมินกระบวนการและผลผลิต จากนั้นติดตามผลภายหลังการฝกอบรมเปนเวลา  1
เดือน

2.3 ประเมินผลหลังการอบรม (Posttest) ดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจ

ตารางที่ 3  สรุปขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research) ทดลองใชหลักสูตร

ลําดับ
ที่

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล

1 เพ่ือทดลองใช
หลักสูตร

1. การเตรียมการทดลองใชหลักสูตร
2. ทดสอบกอนการอบรม
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ทดสอบหลังการอบรม

ค รู วิ ช า ก า ร โ ร ง
เรียนประถมศึกษา 
จํานวน41 คน

หลักสูตรฝก
อบรม
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ขั้นตอนที่ 4  พัฒนา (Development) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินผลหลักสูตร

วัตถุประสงค
เพื่อการประเมินคุณภาพของของหลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น และปรับปรุง

แกไข เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ
วิธีดําเนินการ
1. ประเมินความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม โดยทดสอบความรูความ

เขาใจกอนและหลังการฝกอบรมซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนานกัน  และเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบกอนและหลังการอบรม

การสรางแบบวัดความรูความเขาใจในการประเมินผลจากสภาพจริง  เพื่อ
ประเมินผลการอบรมตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละหัวขอวิชา มีขั้นตอนการสราง
แบบวัดความรูความเขาใจ  ดังนี้

1.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลจากสภาพจริง
1.2 นําขอมูล ที่ไดจากการศึกษาขอ 1   มาสรางแบบทดสอบวัดความรู

ความเขาใจ ซ่ึงเปนขอสอบชุดเดียวกัน  คือ มีการวัดในจุดประสงค และเนื้อหาเดิม แตเปลี่ยน
แปลงโดยการสลับขอ เปนแบบทดสอบ แบบถูก  ผิด ตอบถูกไดคะแนน  1  และ ตอบผิดได 0
จํานวน  16  ขอ  เกี่ยวกับ  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับการวัด
และประเมินผล จํานวน 2 ขอ 2)  ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผล
ตามสภาพจริง  จํานวน 2 ขอ  3) เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง
จํานวน  4  ขอ 4)  การจัดทําแบบประเมินคา ( Rubric ) จํานวน 2 ขอ  5) ธรรมชาติ/ลักษณะ
เฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล จํานวน 2 ขอ  6) การ
ประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  จํานวน 4 ขอ

1.3 แบบวัดความรูความเขาใจ ที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช แลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ

1.4 นําแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับครูวิชาการที่ไม
ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสหสมพันธ
ของเพียรสัน ไดคาความเชื่อมั่น  เทากับ  0.84
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2. ศึกษาความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 2 ตอน
ประกอบดวย  แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง  และแบบสอบ
ถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรม  โดยมีวิธีการศึกษา  ดังนี้

ตอนที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
ใชแบบสอบความความคิดเห็นการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง      

เกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล แนวคิดและ
ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  เทคนิควิธีการประเมินผล  เครื่องมือการ
ประเมินผล  การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการ
เรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผล การประเมินโดยแฟมสะสมงาน เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา ของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้

คะแนน 5 หมายถึง มีความรูมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความรูมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความรูปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความรูนอย
คะแนน 1 หมายถึง มีความรูนอยที่สุด

สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดย
ไดจากแนวคิดของเบสท (Best 1986 : 195) การใหความหมายโดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดาน
และรายขอ  ดังนี้

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   มีความรูมากที่สุด
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง   มีความรูมาก
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง   มีความรูปานกลาง
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง   มีความรูนอย
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง   มีความรูนอยที่สุด
โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  ดังนี้                   
1. ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาหลักสูตรการฝก

อบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง และการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขต ประเด็นการสอบถามใหครอบคลุมทั้งในดาน

พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  แนวคิดและลักษณะสําคัญ
ของการประเมินผลตามสภาพจริง  เทคนิควิธีการประเมินผล เครื่องมือการประเมินผล การจัด
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ทําแบบประเมินคา (Rubric) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู   แผนการจัดการ
เรียนรูและการประเมินผล  และการประเมินโดยแฟมสะสมงาน

3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับพรบ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  แนวคิดและลักษณะสําคัญของการประเมินผลตาม
สภาพจริง  เทคนิควิธีการประเมินผล  เครื่องมือการประเมินผล  Rubric Assessment  ธรรมชาติ/
ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผล  การประเมิน
โดยแฟมสะสมงาน

4. นําแบบสอบถามฉบับนี้ ใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม
ปรับปรุง  แลวนําไปใช

ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมหลักสูตรการฝกอบรม
ใชแบบสอบความความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมหลักสูตรการฝกอบรม     

เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ ระยะเวลา เอกสาร  วัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม  การประเมินผล  การติดตามผลการฝกอบรม เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

สําหรับการใหความหมายของคาที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดย
ไดจากแนวคิดของเบสท (Best 1986 : 195) การใหความหมายโดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดาน
และรายขอ  ดังนี้

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   เห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง   เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง   เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง   เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง   เห็นดวยนอยที่สุด
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โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  ดังนี้                   
1. ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาหลักสูตรการฝก

อบรม เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง และการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดขอบเขต ประเด็นการสอบถามใหครอบคลุมทั้งในดาน

เนื้อหาหลักสูตร  รูปแบบ ระยะเวลา เอกสาร วัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม การประเมินผล
การติดตามผลการฝกอบรม

3. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม      

ปรับปรุง  แลวนําไปใช
3. ประเมินผลการนําความรูไปใชในการประเมินผลตามสภาพจริงของครูผูสอน 

โดยติดตามผลดวยการกําหนดใหผูรับการฝกอบรมเขียนแผนการนําความรูไปใชปฏิบัติงานจริง
ในโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยใชเปนกรอบแนวทางประเมินความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม ใน
เร่ืองการนําความรูไปใชปฏิบัติจริงและการขยายผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน  ดวยการสัมภาษณ
สังเกต ศึกษาผลงานครูวิชาการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมินผลตามสภาพจริง  เชน แผน
การสอน ส่ือ เครื่องมือวัดและประเมิน  การแปลผล โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน (Rubric)
จากภาระงาน (Task) เปนคําอธิบายลักษณะระดับตาง ๆ ของความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงใช
เกณฑ 3 ระดับ จะสะดวกตอการกําหนดรายละเอียดซึ่งจะยึดเกณฑ คาเฉลี่ย สูงกวาคาเฉลี่ย และ
ต่ํากวาคาเฉลี่ย แบบสัมภาษณมีขั้นตอนการสรางดังนี้

3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกอบรม เร่ือง
การประเมินผลตามสภาพจริง และการสรางแบบสัมภาษณ

3.2 สรางแบบการประเมิน ซ่ึงประกอบดวย การนําความรูเร่ืองการประเมินผล
ตามสภาพจริง การนําเทคนิควิธีการประเมิน  เครื่องมือการประเมินไปใชจัดการประเมินภายใน
โรงเรียน การมีสวนรวมของคณะครูในโรงเรียน ผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคในการ
ประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน

3.3 นําแบบสัมภาษณที่สรางใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม     
โครงสราง และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข
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ตารางที่   4  เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง

เกณฑการประเมินรายการประเมิน
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1)

แผนการสอน/แผนการจัด
การเรียนรู

มีแผนที่ เสนอกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริงชัด
เจนและมีรองรอยการปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ

มีแผนที่ เสนอกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริงไม
สมบูรณและมีรองรอยการ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

มีแผนที่เสนอกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริงไม
สมบูรณและมีรองรอยการ
ปฏิบัติไมสม่ําเสมอ

กิจกรรมในแผนการสอน/
แผนการจัดการเรียนรู

แ ส ด ง ขั้ น ต อ น ชั ด เ จ น   
สอดคลองธรรมชาติวิชา และ
นักเรียนมีสวนรวม

แ ส ด ง ขั้ น ต อ น ชั ด เ จ น   
สอดคลองธรรมชาติวิชา แต
นักเรียนไมมีสวนรวม

แสดงขั้นตอนชัดเจน    ไม
สอดคลองธรรมชาติวิชา  
และนักเรียนไมมีสวนรวม

เคร่ืองมือประเมินผล ชนิด เครื่ องมือ /วิธีการวัด
เหมาะสม วัดไดตรงตามวัตถุ
ประสงค/ผลการเรียนรูที่คาด
หวัง

ชนิด เครื่ องมือ /วิธีการวัด
เหมาะสม วัดได  ไมตรงตาม
วัตถุประสงค/ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง

ชนิดเครื่องมือวิธีการวัดไม
เหมาะสม   วัดได   ไมตรง
ตามวัตถุประสงค/ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง

เกณฑการใหคะแนน เกณฑชัดเจน นักเรียนมีสวน
รวมในการกําหนด

เกณฑชัดเจน นักเรียนไมมี
สวนรวมในการกําหนด

เกณฑไมชัดเจน นักเรียน
ไ ม มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
กําหนด

ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน
ของนักเรียน

มีรองรอยการวัดตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการประเมินผล
ตามสภาพจริงอยางสม่ําเสมอ
และครบถวน

มีรองรอยการวัดตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการประเมินผล
ตามสภาพจริงไมสม่ําเสมอ
แตครบถวน

มีรองรอยการวัดตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการประเมิน
ผลตามสภาพจริงไม
สม่ําเสมอ ไมครบถวน

2. การปรับปรุงหลักสูตร
หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช และไดประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร

แลว ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในดานโครงสราง
หลักสูตร และรายละเอียดที่เปนองคประกอบของหลักสูตร เพื่อใหมีความถูกตองสมบูรณ และ
สามารถนําไปใชฝกอบรมครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการดังนี้
1. ขอมูลจากแบบวัดความรูความเขาใจ วิเคราะหโดย หาคาเฉลี่ย ( X )

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชการ
หาคา ที แบบไมอิสระ (t-test Dependent)
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2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบความความคิดเห็นที่มีตอการฝกอบรม วิเคราะหโดย
การหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) คําถามปลายเปดวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

3. ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความสามารถถการประเมินผลตามสภาพจริงใน
โรงเรียนของครูวิชาการ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ตารางที่ 5  สรุปขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา  (Development) การประเมินผลและการปรับปรุง
                 หลักสูตร

ลําดับ
ที่

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ
วิเคราะหขอมูล

1 เพื่อประเมินความรู
ความเขาใจของผูเขา
รับการอบรม

-  ทดสอบความรู
    ความเขาใจเรื่องการ
    ประเมินผลตาม
    สภาพจริงหลังการ
    ฝกอบรม

- ครูวิชาการโรงเรียน
   ประถมศึกษา
   41 คน

-  แบบทดสอบวัด
    ความรูความเขาใจ
    คาสถิติที่ใช X  ,
    S.D. , t – test
    แบบ dependent

2 เพื่อประเมินความ
คิดเห็นของผู เขารับ
การฝกอบรมที่มีตอ
การฝกอบรม

- สอบถามความ
   คิดเห็น

- ครูวิชาการโรงเรียน
  ประถมศึกษา
  41 คน

-  แบบสอบถาม/คา
   รอยละ (%)  และ
   วิเคราะหเนื้อหา
   (Content Analysis)

3  เพื่อประเมินความ
สามารถการประเมิน
ผลตามสภาพจริงใน
โรงเรียนของครูวิชา
การ

-  ประเมินผลการจัด
   การประเมินผลตาม
   สภาพจริงหลังการ
   ฝกอบรม 1 เดือน

- ครูวิชาการโรงเรียน
   ประถมศึกษา
   41  คน

แบบประเมินผลงาน 
คาสถิติที่ใช X , S.D.

4. เพื่อปรับปรุงแกไข
หลักสูตร

ผูวิจัยดําเนินการปรับ
ปรุงหลักสูตร

หลักสูตรฝกอบรม
การประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับครู
วิ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึกษา
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมิน
ผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัย  เพื่อตอบคําถามการวิจัย  ตามลําดับดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม
3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
4. ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรม  และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรบัการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผล

ตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  ไดแบงออกเปน  3  สวน  คือ  1) วิเคราะห
นโยบาย  แนวทางการดําเนินงานวัดและประเมินผล  การประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  2) ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและการประเมินผลตามสภาพจริง  3) ศกึษาความ
ตองการเกีย่วกบัการฝกอบรม  เร่ืองการวดั และประเมนิผลตามสภาพจรงิ จากครูวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  ในดาน ขอบขาย  เนื้อหา  วิธี
การรูปแบบ  และระยะเวลาในการฝกอบรม  4) ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบั  การฝกอบรมเรือ่ง
การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ในดาน ขอบขาย  เนื้อหา  วิธีการ  รูปแบบ  และระยะเวลาใน
การฝกอบรม  จากหวัหนาการประถมศกึษาอาํเภอในสงักดัการประถมศกึษาจงัหวดักาญจนบรีุ  และ
ผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  และ
สรุปผลดังรายละเอียดตอไปนี้
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ผลการวิเคราะหนโยบาย แนวทางการดําเนินงานวัดและประเมินผล  ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

จากกรอบแนวคิดของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูตองตอบสนองตอเปาประสงคของหลักสูตร  และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของ
สังคม การวัดและการประเมินผลควรมี  3  ลักษณะ  คือ

1. การประเมินโดยเนนหลักสูตร  (Embeded  Assessment)  คือการประเมินสอด
คลองกับหลักสูตรอยางตอเนื่องตลอดเวลา

2. การประเมินการสอน  (Assessment  Drives  Instruction)  ในกรณีที่ตองการ   
ปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน  จําเปนจะตองประเมินในสิ่งที่ควรประเมินที่มิไดเนนในการ
เรียนการสอน

3. การประเมินในบริบททั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  (Contextual  Quantitative  and  
Qualitative)  โดยเนนพัฒนาการของผู เรียนทั้งระดับความสามารถและคุณภาพใน                
สภาพแวดลอมที่เปนอยู

จากแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาบงชัดวา  เมื่อสังคมเปลี่ยนไป  การเรียนการสอน
เปลี่ยนไป  การวัดและการประเมินผลก็ตองเปลี่ยนไป  ดังนั้น  การวัดและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนรูจะตองมีลักษณะดังนี้

1. การวัดผลจะตองเนนกระบวนการ  และผลของการกระทํา
2. การวัดผลที่เนนความสามารถจริงในการดําเนินชีวิต
3. การวัดที่สะทอนใหเห็นถึงการใชความคิดพินิจไตรตรอง  การใชเหตุผล  และการ

แกปญหา
4. การจําลองสภาพชีวิตจริงในชุมชน
การวัดและการประเมินผลที่จะสะทอนใหเห็นถึงสภาพที่แทจริง  จะตองเนนการ

ปฏิบัติจริงในสภาพชีวิตจริง  หรือคลายจริง  คือ
1. การประเมินความสามารถจริงในชั้นเรียน โดยใชเทคนิคการสังเกต  การบันทึก  

การรวบรวมผลงาน  แฟมสะสมงาน  ที่เนนสภาพแวดลอมของการจัดการเรียนการสอน
2. การประเมินความสามารถโดยตรงจากหลักสูตร  โดยใชเทคนิคของการทดสอบ

ตาง ๆ ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร
3. การประเมินปฏิสัมพันธระหวางความสามารถตาง ๆ จากหลักสูตร  โดยใช

เทคนิคการทดสอบ  เนนความสามารถดานกระบวนการ  เชน  กระบวนการคิดตาง ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

4. การประเมินจากงาน  หรือ  โดยการเพิ่มประยุกตวิธีและกระบวนการเรียนรู  โดย
มีจุดเนนที่กระบวนการทํางาน  ผลงานและความพึงพอใจ

5. การประเมินความสามารถสุดทาย  เพื่อตรวจสอบเปาหมายของการศึกษา

ในปการศึกษา 2543 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดใหมีการดําเนิน
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินจากภายนอก ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ 
ครูผูสอนระดับชั้นกอนประถมศึกษา ครูผูสอนพลศึกษา  ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมิใชขาราช
การครูในโรงเรียนที่ถูกประเมิน  มีโรงเรียนเขารับการประเมินทั้งหมด 441 โรงเรียน    พบวา ใน
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ 10 เรื่องการประเมินนักเรียนครบทุกดานอยางตอเนื่อง ดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่เหมาะสม โรงเรียนสวนใหญ มีผลการประเมินอยูในระดับต่ําและไมนาพอใจ 230 
โรง (52.15%)  ในปงบประมาณ  2544  (ตุลาคม  2543  - กันยายน  2544  สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ไดใชขอมูลดังกวาว  วางแผนใหโรงเรียนนํารองใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  รวม  15  โรงเรียน  มีความรูความเขาใจการประเมินดวยทาง
เลือกใหมควบคูไปกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และในปตอ ๆ ไปสําหรับโรงเรียนที่จะใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร     
ฝกอบรมและการประเมินผลตามสภาพจริง

แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ
การประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบดวย ความหมายของหลักสูตร  ความสําคัญของหลักสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การประเมินผลหลักสูตร ความหมาย
ของการฝกอบรม ความสําคัญของการฝกอบรม  วัตถุประสงคของการฝกอบรม  กระบวนการ
ฝกอบรม  ประเภทของการฝกอบรม  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ความหมายของการประเมิน
ผลตามสภาพจริง หลักการที่จําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง ลักษณะของการประเมิน
ผลตามสภาพจริง ขอบเขตของการประเมิน เทคนิคยุทธวิธีของการประเมิน      เครื่องมือในการ
ประเมิน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
ตามสภาพจริง

เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  มาตรา  26  
กําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ
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ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา และ    
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  
เนนกระบวนการตรวจสอบและผลการเรียนรูและพัฒนาการตาง ๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
หลักสูตรกําหนดไว   วิธีการที่เหมาะสมที่จะชวยใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และทักษะใน
การประเมินผลตามสภาพจริง คือการจัดอบรม ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (R & D) 
ประกอบดวย  4  ขั้นตอนคือ   1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝกอบรม  3) ดําเนินการใชหลักสูตร  4) ประเมินผลปรับปรุงแกไขคูมือ

ผลการศึกษาความตองการในการฝกอบรม เร่ือง ประเมินผลตามสภาพจริงจากครู  
วิชาการ เกี่ยวกับขอบขาย เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ ระยะเวลา

จากการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการฝกอบรมเรื่องการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงจากครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ในดาน
ขอบขาย เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาในการฝกอบรม จํานวน 436 คน และเสนอการ
วิเคราะหขอมูลเปน 3 เรื่อง คือ 1) สถานภาพทั่วไป  2) ความตองการในดานตาง ๆ ของการฝก
อบรมการประเมินผลตามสภาพจริง  3) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

1. สถานภาพทั่วไป

ตารางที่  6  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

1. ชาย
2. หญิง

106
330

24.30
75.70

รวม 436 100.00
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ตารางที่  6 (ตอ)

สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
อายุ

1. 20-25 ป
2. 26-30 ป
3. 31-35 ป
4. 36-40 ป
5. 41-45 ป
6. 46-50 ป
7. 51 ปขึ้นไป

5
45
59
67

139
95
26

1.10
10.30
13.50
15.40
31.90
21.80
6.00

รวม 436 100.00
ระยะเวลารับราชการ

1. 1-10 ป
2. 11-20 ป
3. 21-30 ป
4. 31 ปขึ้นไป

116
129
175
16

26.60
29.60
40.10
3.70

รวม 436 100.00
ระยะเวลาการเปนครูวิชาการของโรงเรียน

1. 1-5 ป
2. 6-10 ป
3. 11-15 ป
4. 16-20 ป
5. 20 ปขึ้นไป

224
75
66
40
31

51.40
17.20
15.10
9.20
7.10

รวม 436 100.00

จากตารางที่  6   สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ 
ระยะเวลารับราชการ  ระยะเวลาการเปนครูวิชาการของโรงเรียน  วุฒิการศึกษา และวิชาเอก    
พบวา  สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงจํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 75.70 เพศชาย 
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จํานวน 106 คน  คิดเปนรอยละ 24.30  เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีอายุ 41-45 ป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 31.90  อายุ 20-25 ป มีนอยที่สุด จํานวน 5 คน    
คิดเปนรอยละ 1.10  สําหรับระยะเวลารับราชการสวนใหญ มีระยะเวลา 21-30 ป จํานวน 175 
คน คิดเปนรอยละ 40.10  ระยะเวลารับราชการ 31 ปขึ้นไป มีนอยที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 3.70  ระยะเวลาการเปนครูวิชาการของโรงเรียน  สวนใหญมีระยะเวลา 1-5 ป จํานวน 
224 คน คิดเปนรอยละ 51.40  ระยะเวลาการเปนครูวิชาการของโรงเรียน 21 ปขึ้นไป มีนอยที่สุด 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.10  สําหรับวิชาเอก สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจบวิชาเอก
การประถมศึกษา จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 23.62  และจบการศึกษาในสาขาอื่น ๆ  นอย   
ที่สุดรวม 21 สาขา  จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 14.01

2. ความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรมการประเมินผลตามสภาพจริง
จากผลการสอบถามเกี่ยวกับความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรม       

การประเมินผลตามสภาพจริง จากผลการสอบถามครูวิชาการโรงเรียน ผลปรากฏ ดังตารางที่  7

ตารางที่ 7   ความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรมการประเมินผลตามสภาพจริงจาก
  การตอบแบบสอบถามของครูวิชาการ

ความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรม X S.D.
ระดับ

ความตองการ
1. ขอบขาย/เนื้อหา

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
      พ.ศ. 2542ที่เกี่ยวของกับการวัดและ

                ประเมินผล
1.2  ความหมาย หลักการและลักษณะสําคัญ

ของการประเมินผลตามสภาพจริง
          1.3  เทคนิค วิธีการประเมินผล

1.4 การจัดทําแบบประเมินคา(Rubric )
1.5 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระ

                การเรียนรู
          1.6  การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

3.86

4.19

4.59
4.25
3.99

4.30

0.85

0.73

0.62
0.81
0.85

0.67

มาก

มาก

มากที่สุด
มาก
มาก

มาก
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ตารางที่   7   (ตอ)

ความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรม X S.D.
ระดับ

ความตองการ
1.7  การทําแผน การประเมินตามสภาพจริงใน
       การจัดการเรียนการสอน

4.51 0.81 มากที่สุด

รวม 4.24 0.26 มาก
2. วิธีการฝกอบรม

2.1  บรรยาย
2.2  อภิปรายกลุม
2.3  ฝกปฏิบัติจริง
2.4  นําเสนอผลงาน
2.5  ระดมสมอง

3.33
3.62
4.51
3.88
4.15

1.05
0.98
0.77
0.83
0.89

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด
มาก
มาก

รวม 3.89 0.45 มาก
3. รูปแบบการฝกอบรม
       3.1 ศึกษาเอกสาร
       3.2 แบงกลุม
       3.3 การนําเสนอผลงาน
       3.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
       3.5 การติดตามผล

3.70
3.72
3.79
4.25
4.11

0.96
0.79
0.84
0.87
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 3.91 0.25 มาก
4. ระยะเวลาในการฝกอบรมและการติดตามผลการ
    ฝกอบรม

4.1 ฝกอบรม 3 วัน
4.2 ติดตาม 1 เดือนหลังการฝกอบรม

3.77
3.63

1.09
0.93

มาก
มาก

รวม 3.70 0.09 มาก

จากตารางที่  7  การศึกษาความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรม            
การประเมินผลตามสภาพจริง พบวา ดานขอบขายและเนื้อหาในภาพรวม พบวา มีความตองการ 
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อยูในระดับมาก ( X = 4.24 , S.D. = 0.26) และเมื่อแยกเปนรายขอ  เทคนิควิธีการประเมินผล  
( X = 4.59 , S.D. = 0.62) และการทําแผนการประเมินสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอน 
( X = 4.51 , S.D. = 0.81) มีความตองการอยูในระดับมากที่สุด และการประเมินโดยใชแฟม
สะสมงาน ( X = 4.30 , S.D. = 0.67) การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric) ( X = 4.25 , S.D. = 
0.81) ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง ( X = 4.19 , 
S.D. = 0.73) ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู ( X = 3.99 , S.D. = 0.85) และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล ( X = 3.86 , 
S.D. = 0.85) มีความตองการอยูในระดับมาก

ดานวิธีการฝกอบรมในภาพรวม พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก ( X = 
3.89 , S.D. = 0.45) และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวา การฝกปฏิบัติจริง ( X  = 4.51 , S.D. = 0.77) มี
ความตองการอยูในระดับมากที่สุด และการระดมสมอง ( X = 4.15 , S.D. = 0.89) การนําเสนอ
ผลงาน ( X = 3.88, S.D. = 0.83) การอภิปรายกลุม ( X = 3.62, S.D. = 0.98) มีความตองการอยูใน
ระดับมาก และการบรรยาย ( X = 3.33 , S.D. = 1.05) มีความตองการอยูในระดับปานกลาง

ดานรูปแบบการฝกอบรมในภาพรวม พบวา มีความตองการอยูในระดับมาก ( X
= 3.91 , S.D. = 0.25) และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวา มีความตองการอยูในระดับมากทุกขอ โดยมี
ลําดับดังนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ( X = 4.25 , S.D. = 0.87) การติดตามผล ( X = 4.11 , S.D. = 
0.76) การนําเสนอผลงาน ( X = 3.79 , S.D. = 0.84) การแบงกลุม ( X = 3.70 , S.D. = 0.96) และ
การศึกษาเอกสาร ( X = 3.70 , S.D. = 0.96)

ดานระยะเวลาในการฝกอบรมและการติดตามผลการฝกอบรมในภาพรวม พบวา 
มีความตองการอยูในระดับมาก ( X = 3.70 , S.D. = 0.09) และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวา มีความ
ตองการอยูในระดับมากทุกขอ คือ ระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน ( X = 3.77 , S.D. = 1.09) 
และการตดิตามผลการฝกอบรม 1 เดอืนหลังจากการฝกอบรม ( X = 3.63 , S.D. = 0.93)

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดานขอบขายเนื้อหา ครูวิชาการโรงเรียนมีความเห็นวา ควรจัดใหเปนเรื่องเรง

ดวนเพื่อท่ีโรงเรียนจะสามารถนําไปใชวัดผลประเมินผลกับนักเรียนโดยตรง  วิทยากรที่ใหความ
รูควรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถตอบปญหาครูวิชาการโรงเรียนไดดี

ดานวิธีการ ครูวิชาการโรงเรียนมีความเห็นวา ควรมีการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช
วิธีการที่หลากหลายมีการระดมความคิดเพื่อสรางเกณฑในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
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ใหสามารถนํากลับไปใชที่โรงเรียนได  ครูทุกคนทุกกลุมสาระการเรียนรู  รวมทั้ง      ผูบริหาร
ควรไดรับการอบรมเพื่อใหการวัดผล ประเมินผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในการ     อบรมควร
นําผลงานของครูวิชาการโรงเรียนมาเผยแพรเปนตัวอยาง เมื่อนําเสนอผลงานของผูอบรมแลว
ควรแจงระดับผลงานของผูเขาอบรมวาอยูในเกณฑใด  และหลังจากเขารับการอบรมแลวควรมี
คณะทํางานเพื่อติดตามการทํางานของครูวิชาการโรงเรียนเปนระยะ ๆ นอกจากนี้วิทยากรควรมี
การสรุปเรื่องแตละเรื่องใหชัดเจน  เขาใจไดตรงกันและควรมีรูปแบบการวัดผลประเมินผล      
การอบรมที่ชัดเจน

ดานสถานที่จัดอบรม และระยะเวลา ครูวิชาการโรงเรียนมีความเห็นวา ควรเลือก
สถานที่อบรมที่มีการคมนาคมสะดวก เครื่องเสียงชัดเจน ไมคับแคบ  สวนระยะเวลาในการฝก
อบรมขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระ แตควรจัดในชวงวันหยุดหรือกอนเปดภาคเรียน

ดานสื่อที่ใชในการอบรม ครูวิชาการโรงเรียนมีความเห็นวา ควรเปนส่ือที่ทัน
สมัย มีตัวอยางที่หลากหลายตามสาระการเรียนรู ควรรวมกันสรางเครื่องมือ แบบประเมินตาง ๆ 
เพื่อนํากลับไปใชในสถานศึกษาได และนําตัวอยางแบบประเมินตาง ๆ มาทดลองฝกปฏิบัติ

ความคิดเห็นอื่น ๆ  ครูวิชาการมีความเห็นวา การพัฒนาอะไรก็ไรผลถาใจคนไม
พัฒนา

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การฝกอบรม  เร่ือง  การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงในดาน  ขอบขาย เนื้อหา  วิธีการ  รูปแบบ  และระยะเวลาในการฝกอบรม  จาก       
หัวหนาการประถมศึกษาในสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  และผูเชี่ยวชาญ  ดานการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา

จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  จากหัวหนาหนวยศึกษานิเทศกจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  1  คน  ศึกษานิเทศก
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่รับผิดชอบงานวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา  จํานวน  2  
คน  โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. สถานภาพและขอมูลทั่วไป
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ตารางที่  8  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

1.  ชาย
2.  หญิง

13
-

100
-

รวม 13 100.00
อายุ

31 - 40 ป
51 - 50 ป
51 - 60 ป

4
3
6

30.77
23.08
46.15

รวม 13 100.00
อายุราชการ

11 - 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป

1
7
4
1

7.69
53.85
30.77
7.69

รวม 13 100.00
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

7
6

53.85
46.15

รวม 13 100.00
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน

1 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป

7
4
2

53.85
30.77
15.38

รวม 13 100.00
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จากตารางที่  8  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อจําแนกตามเพศ 
อายุ อายุราชการ  วุฒิการศึกษา  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน  พบวา  สวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 100  เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 51 - 60 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 46.15  อายุ 41 - 50 ป มี
นอยที่สุด จํานวน 3 คน   คิดเปนรอยละ 23.08  สําหรับอายุราชการสวนใหญ มีระยะเวลา 21-30 
ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.85  อายุราชการ  11 - 20 ป  มีนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ  7.69  สําหรับวุฒิการศึกษาสวนใหญ  ปริญญาโท  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  53.85  
และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบันสวนใหญ  1 - 10 ป  จํานวน  7  คิดเปนรอยละ  53.85  
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน  21 - 30 ป นอยที่สุด  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  
15.38

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตาม      
สภาพจริง

ดานเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ตองการใหครู     
วิชาการ  มีความรูเร่ืองการประเมินตามสภาพจริง  เกี่ยวกับวิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน  การกําหนดเกณฑการประเมิน  และการวิเคราะหผลการประเมิน

ดานรูปแบบของหลักสูตรฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ตองการใหฝก    
อบรมตามรูปแบบเชิงปฏิบัติการ ใหผูเขารับการอบรมไดรวมกิจกรรมอยางหลากหลาย  ทั้ง
ศึกษาเอกสาร  ถามตอบ  ฝกปฏิบัติจริง  นําเสนอผลงาน  เพื่อวิพากษวิจารณ   รวมกัน  และสรุป
ผลในที่สุด

ดานระยะเวลาในการฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ตองการใหมีการจัด  
อบรมใหความรู  และฝกทักษะในการสรางเครื่องการวิเคราะหผล  ประมาณ  3  วัน  และใหครู
นําไปทดลองใชที่โรงเรียนของตน  ประมาณ  1  เดือน  แลวนําผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู   รวมกัน
ประมาณ  1  วัน

ดานการติดตามผลการฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ตองการใหมีการ      
ติดตามผลการฝกอบรมดวยการนิเทศ  เพราะจะทําใหทราบสภาพปญหาในการดําเนินงานของ
ครู  และสามารถชวยแกปญหาไดทันที  และยังเปนการตรวจสอบผลที่เกิดจากการฝกอบรมวา
บรรลุเปาหมายการจัดอบรมหรือไม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

ดานวิธีการและระยะเวลาในการติดตามผลการฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณ         
สวนใหญ  ตองการใหมีการติดตามผลเปนระยะ ๆ อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  โดยใชกระบวน
การนิเทศ  และการประเมินผลตามสภาพจริง

ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการสราง

หลักสูตร  โดยมี  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 1) การสรางหลักสูตร 2) การตรวจสอบหลักสูตร (ฉบับราง)
3) การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช

1. การสรางหลักสูตร
ในการสรางหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครู     

โรงเรียนประถมศึกษา  ผูวิจัยไดนําผลจากขั้นตอนที่  1  มาดําเนินการสรางหลักสูตร  โดยดําเนิน
การดังนี้

หลักการของหลักสูตร
1. เปนหลักสูตรสําหรับฝกอบรมครูโรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อพัฒนาใหมี

ความรูความเขาใจในการประเมินผลตามสภาพจริง
2. เปนหลักสูตรสําหรับฝกอบรมครโูรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อใหครูโรงเรียน

ประถมศึกษาสามารถนําความรูความเขาใจจากการฝกอบรมไปปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู
ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน

3. เปนหลักสูตรที่เนนผูเขารับการอบรมเปนศูนยกลาง  เนนการมีสวนรวมของ
ผูเขารับการอบรมใหแลกเปลี่ยนเรียนรู  การฝกปฏิบัติจริง  และการรับความรูจากวิทยากร

จุดมุงหมาย
1. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษา  ใหมีความรูความเขาใจ  เร่ืองการ

ประเมินผลตามสภาพจริง
2. เพื่อใหครูโรงเรียนประถมสามารถประเมินผลตามสภาพจริงในการจัด     

การเรียนการสอน
เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรม
เนื้อหาของหลกัสูตรฝกอบรม  เรื่อง  การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครู

โรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบดวยเนื้อหา  จํานวน  6  หนวย  ดังนี้
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หนวยท่ี  1  ขอกําหนดและขอสรุปแนวทางการจัดการศึกษาจากพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542

หนวยท่ี  2 ความหมาย หลักการและลักษณะสําคัญของการประเมินผลตาม
สภาพจริง  ซ่ึงประกอบดวย  ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง  หลักการที่จําเปน
ของการประเมินผลตามสภาพจริง  ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง

หนวยท่ี  3  เทคนิควิธีการและเครื่องมือการประเมินผล  ซ่ึงเทคนิควิธีการ
ประกอบดวย  การประเมินอยางเปนทางการ  การประเมินอยางไมเปนทางการ  และเครื่องมือ
การประเมินผลตามสภาพจริง  ไดแก  การทดสอบ  การสังเกต  แฟมสะสมงาน  การวัดเจตคติ  
การสํารวจ  การบันทึกพฤติกรรม  การสัมภาษณ

หนวยท่ี  4 การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric )  ประกอบดวย  ความหมาย  
Rubric  Assessment  การกําหนดเกณฑการประเมิน  เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน

หนวยท่ี  5 ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู  แผนการ
จัดการเรียนรู  และการประเมินผลกลุมสาระคณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ  ภาษาไทย  สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หนวยท่ี  6 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  ประกอบดวย  ความหมาย
ของแฟมสะสมงาน  กระบวนการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน  ประเภทของแฟม
สะสมงาน

กิจกรรมการฝกอบรม  ประกอบดวย
1. การบรรยาย  โดยวิทยากรใหความรู
2. การอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
3. ฝกปฏิบัติ  ตามเนื้อหา
4. ระดมสมอง
5. นําเสนอผลงาน
6. รวมกันสรุปผลการเรียนรู

สื่อการอบรมประกอบดวย
1. ใบความรู
2. ใบงาน
3. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
4. แผนใส
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5. ปากกาเขียนแผนใส
6. กระดาษปรูฟ
7. ปากการเคมี
8. เครื่องเสียง

การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินผลกอนการฝกอบรม  โดยการทดสอบความรูความเขาใจ  
2. ประเมินผลหลังการฝกอบรม  โดยการทดสอบความรูความเขาใจ
3. ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
4. ประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัด       

การเรียนการสอน  หลังการฝกอบรม 1 เดือน

2. การตรวจสอบหลักสูตร  (ฉบับราง)
โดยผูเชี่ยวชาญการประเมินโครงรางหลักสูตร  เพื่อประเมินความสอดคลอง

เหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร (ฉบับราง)  เชน  ความสอดคลองของหลักการของ
หลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  วัตถุประสงคของแตละหนวย  เนื้อหา  ส่ือ  กิจกรรม  การ
วัดผลและประเมินผล  มีความสอดคลองหรือไม  การประเมินโครงรางหลักสูตร  ผูวิจัยไดทํา
โครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  6  ทาน  ตรวจสอบ

ผูเชี่ยวชาญทั้ง  6  ทาน  ไดตรวจสอบ  และประเมินโครงรางหลักสูตรพิจารณา
ใหความคิดเห็น  พรอมขอเสนอแนะ  เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรกอนที่จะนํา
ทดลองใช  ผลการประเมิน  พบวา  แตละรายการมีคาสูงกวา  0.50  คือ  มีคาดัชนีความ         
สอดคลองของหลักสูตร (ฉบับราง)  เทากับ  1.00  ทุกรายการ  แสดงวา  หลักสูตร (ฉบับราง)  มี
ความสอดคลองกันทุกประเด็น  ดังแสดงในตารางที่  9  หนาถัดไป

3. การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช
การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้
1. ปรับปรุงภาษาที่ใช  ขอความที่ใชควรสั้น  กระชับ  และชัดเจน
2. ควรใชภาพประกอบ  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเขารับการอบรม
3. ควรปรับปรุงเนื้อหา  และกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา
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ตารางที่  9  ความสอดคลองของหลักสูตร (ฉบับราง)

รายการ คาดัชนีความ
สอดคลอง ความหมาย

1.  หลักการของหลักสูตร
2.  จุดมุงหมายของหลักสูตร
3.  วัตถุประสงคของแตละหนวยการเรียน
4.  เนื้อหาวิชาแตละหนวยการเรียน
5.  ส่ือที่ใชในการฝกอบรม
6.  กิจกรรมการฝกอบรม
7.  การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง

ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ผลจากการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรมในขั้นตอนที่สองตามคําแนะนํา  และ   

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตาม       
สภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ไปทดลองใชกับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 - 3 จํานวน  41  คน  เปนเวลา  3  วัน  โดย
ทําการฝกอบรมระหวางวันที่  26 - 28  พฤศจิกายน  พ.ศ.2547  ณ  โรงแรมริเวอรแคว          
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีรายละเอียดของการทดลองใชหลักสูตร  ดังนี้

การเตรียมการกอนการทดลองใชหลักสูตร
1. ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรขึ้นเปนหลักสูตรฉบับทดลองใช  โดยใชระยะเวลาฝก

อบรม  3  วัน
2. กําหนดเนื้อหาการฝกอบรม  และจัดทําตารางการฝกอบรม
3. การประสานงานจัดการฝกอบรม  ผูวิจัยไดจัดเตรียมและประสานงานกับบุคคลที่

เกี่ยวของ  ประกอบดวย
3.1 เสนอขออนุมัติโครงการเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูประถมศึกษา  ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1  
เพื่อขออนุมัติงบประมาณ  สถานที่  ระยะเวลาการฝกอบรม
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3.2 ติดตอประสานงานสถานที่อบรม  โดยการทําการติดตอประสานงานกับ    
โรงแรมริเวอรแคว  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเตรียมเร่ืองหองประชุม  ส่ือ  อุปกรณที่
ใชในการอบรม  อาหารกลางวัน  และเครื่องดื่ม  สําหรับวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม

3.3 ติดตอประสานงานเชิญวิทยากร  ผูวิจัยไดเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การประเมินผลตามสภาพจริง  โดยเชิญนางสาวพรรณรัตน  สงเคราะห  ศึกษานิเทศก  ระดับ  7  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1  นายสุรเดช  รุงศรีกนก             
ศึกษานิเทศก  ระดับ  7  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  3              
นายประคอง   บัวปรอท  ศึกษานิเทศก  ระดับ  7  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  เขต  2  มาเปนวิทยากร

3.4 ทําหนังสือราชการแจงผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่         
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1 - 3  เพื่อเขารับการฝกอบรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่
กําหนด

3.5 จัดทํารายชื่อผูเขารับการฝกอบรมและการลงทะเบียน
3.6 จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูประถมศึกษา  ประกอบดวย
3.6.1 ใบความรู    เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
3.6.2 ใบความรู  เร่ือง ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการ

ประเมินผลตามสภาพจริง
3.6.3 ใบความรู  เร่ือง  เทคนิควิธีการและเครื่องมือการประเมินผล
3.6.4 ใบความรู  เร่ือง  การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric )
3.6.5 ใบความรู  เร่ือง  ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการ     

เรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  และการประเมินผลกลุมสาระ
3.6.6 ใบความรู  เร่ือง การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

3.7 จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร
3.8 เตรียมพิธีเปด - ปด ผูวิจัยไดเตรียมพิธีเปด - ปด  โดยเชิญผูอํานวยการสํานัก

งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1  เปนประธานในพิธีเปด - ปด การฝกอบรมใน
คร้ังนี้
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4. การทดลองใชหลักสูตร
4.1 การลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม  ผูวิจัยไดจัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารับ

การฝกอบรมทั้ง  3  วัน   โดยการลงทะเบียนวันแรก  เริ่มเวลา  08.00 - 08.30  น.  ผูเขารับการฝก
อบรมทั้งส้ิน  จํานวน  41  คน

ตารางการฝกอบรมการประเมินผลตามสภาพจริง
ระหวางวันที่  26 - 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547

26  พ.ย. 2547 08.00 - 08.30 น. รายงานตัว
09.00 - 10.00 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ
10.00 - 10.30 น. ทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test)
11.00 - 12.00 น. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล
13.00 -13.30 น. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล
13.30 - 15.30 น. ความหมาย หลักการและลักษณะสําคัญของการ

    ประเมินผลตามสภาพจริง
15.30 - 16.30 น. เทคนิค วิธีการและ

เครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง
27  พ.ย. 2547 08.30 - 10.30 น. เทคนิค วิธีการและ

เครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง
11.00 - 12.00 น. การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric )
13.00 -14.00  น. การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric )
14.00 - 16.30 น. ธรรมชาติ-ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการ

เรียนรู แผนจัดการเรียนรูและประเมินผล
28  พ.ย. 2547 08.30 - 10.30 น. ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการ

เรียนรู  แผนจัดการเรียนรูและประเมินผล
10.30 - 14.30 น. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

    14.30 - 15.30 น. ทดสอบหลังการฝกอบรม (Post - test)
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และประเมินการฝกอบรม
15.30 - 16.30 น. วางแผนติดตามผลการปฏิบัติงาน และ

อภิปราย สรุป ถามตอบปญหา

หมายเหตุ
10.30 –11.00 น. ,14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

4.2 พิธีเปดการฝกอบรม  ในวันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.2547 ณ  หองสังขละบุรี
โรงแรมริเวอรแคว  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เวลา  08.30  น.  ผูวิจัยไดกลาวรายงานถึง
ความเปนมาและวัตถุประสงคการจัดการฝกอบรม  เรื่อง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับ
ครูประถมศึกษา  และเชิญ  นายอรรณพ  ตั้งฑีฆกูล  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1  เปนประธานในพิธีเปด  โดยกลาวเปดอบรมมีใจความสําคัญสรุปได
ดังนี้

ไดกลาวตอนรับผูเขารับการอบรม  ศึกษานิเทศก  วิทยากร  และผูดําเนินงาน
ทุกคน  ซ่ึงมีความยินดีที่เห็นความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป  ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
บูรณาการทั้งภายในกลุมสาระการเรียนรู  และระหวางกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรูคูคุณธรรม  และไดเนนการ
วัดและประเมินผล  เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่ตองดําเนินไปควบคูกัน มิได
แยกออกจากกัน  ทั้งกอนสอน  ขณะสอน  และหลังสอน  เดิมเคยพบเสมอวาการวัดและประเมิน
ผลเนนการใชขอสอบ  แตปจจุบันจะเห็นไดวา  การสอบคัดเลือก  การสอบแขงขัน  จะมีทั้งการ
วัดโดยขอสอบ  การสัมภาษณ  การนําเสนอ  โครงงาน / โครงการ  การประกาศวิสัยทัศน  ตลอด
จนการฝกปฏิบัติ  แสดงใหเห็นถึงการใชเครื่องมือ  วิธีการที่เหมาะสม  และหลากหลาย  ในการ
วัดใหตรงกับสิ่งที่ตองการวัด  ขอมูลที่ไดจะเที่ยงตรงแมนยําตอการตัดสินใจ  การประเมินตาม
สภาพจริงโดยใชวิธีการ  เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  ยอมเกิดความยุติธรรม  มีขอมูล
เที่ยงตรงนําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนไดชัดเจน  และเกิดประสิทธิภาพในที่สุด

4.3 ดําเนินการทดสอบความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม
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4.4 การดําเนินการอบรม  ผูวิจัยไดเปนผูดําเนินการฝกอบรมทั้งหมด โดยการฝก
อบรมในครั้งนี้เปนไปตามตารางเวลาที่ไดกําหนด  วิธีการฝกอบรมไดดําเนินการไปตาม        
หลักสูตร  ดังตารางที่   10

ตารางที่  10  แสดงการดําเนินงานฝกอบรม

หนวย เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม
1 พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
1.1  แบงกลุมเลือกประธานและเลขา
1.2  ศึกษาใบความรู
1.3  อภิปรายสรุปความรูภายใน
       กลุมฯ
1.4  นําเสนอในที่ประชุม
1.5  ทําแบบทดสอบทายบท
1.6  วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
        และสรุปสาระสําคัญ

-  ทุกคนมีสวนรวมในการอภิปราย
    สรุปความรูจากใบความรูและ
    เอกสารที่ผูจัดฝกอบรมเตรียมไว
-  ระยะเร่ิมแรกสมาชิกใชเวลาปรับ
    ตัวภายในกลุมไมมาก เพราะ
    สวนใหญรูจักและคุนเคยกันมา
    กอน
-  สมาชิกทุกคนสนใจที่จะศึกษา
    เอกสารใบความรู

2 ความหมาย  หลักการ  และ
ลักษณะสําคัญของการประเมินผล
ตามสภาพจริง

2.1  สมาชิกลุมเดิมไดรับมอบหมาย
       ใหศึกษาคนละประเด็น
2.2  ใหสมาชิกทุกคนรวมกลุมที่ได
        ศึกษาในประเด็นเดียวกัน  และ
        ชวยกันสรุปประเด็น
2.3  สมาชิกแตละคนในกลุม
       อภิปรายประเด็นที่ไดศึกษามา
       ใหกลุมทราบ
2.4  กลุมชวยกันสรุปและนําเสนอ
       ในที่ประชุม
2.5  ทําแบบทดสอบทายบท
2.6  วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
        และสรุปสาระสําคัญ

-  สมาชิกสนในรูปแบบการฝก
    อบรม (Jig  Saw)  สนุกสนานที่
    ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
-  การยายกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
    ใชเวลามากและสาระในใบ
     ความรู มีมาก
-  มีการอภิปรายเร่ืองซ้ํา ๆ ใน
   หลายกลุม  ทําใหความสนใจ
    ของผูเขารับการฝกอบรมลดลง
    ในชวงกลุมทาย ๆ
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ตารางที่  10  (ตอ)

หนวย เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม
3 เทคนิค  วิธีการ  และเครื่องมือการ

ประเมินผลตามสภาพจริง
3.1  แบงกลุมใหมกลุมละ 4 - 5 คน
       พรอมเลือกประธานและเลขา
       กลุม
3.2  ใหสมาชิกศึกษาใบความรู
        เอกสาร  พรอมเลือกเครื่องมือ
        การประเมินผลกลุมละ 1 ชนิด
        ไมซ้ํากัน  พรอมทั้งอภิปราย
         สรุปความรู
3.3  นําเสนอผลงานกลุม
3.4  ทําแบบทดสอบทายบท
3.5  วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
        และสรุปสาระสําคัญ

-  ผูเขารับการฝกอบรมสนใจศึกษา
    ตัวอยางเครื่องมือตาง ๆ ที่
     ผูดําเนินการฝกอบรมเตรียมไว
     อาจจะเนื่องมาจากมีสมาชิก
     สวนหนึ่งสนใจที่จะทําผลงาน
     ทางวิชาการ  ซึ่งตองใช
     เคร่ืองมือที่หลากหลาย
     เหมาะสมมีเกณฑที่อธิบายได

4 ก า ร จั ด ทําแ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค า  
(Rubric)

4.1  กําหนดใหสมาชิกลุมเดิมใน
       หนวยที่  3  ศึกษาเอกสาร
       ใบความรู  พรอมอภิปรายหา
        ขอสรุป
4.2  วิทยากรกําหนดใหสมาชิกแตละ
        กลุมกําหนดภาระงานให
        สอดคลองกับผลการเรียนรูตาม
        ความถนัดและสรางแบบ
        ประเมินคา  (Rubric)
4.3   ใหสมาชิกกลุมทบความความรู
         ภาระงาน  ผลการเรียนรู
         ตลอดจนแบบประเมินคาให
         สอดคลองกัน  พรอมนําเสนอ
         ในที่ประชุม
4.4   ทําแบบทดสอบทายบท
4.5   นําเสนอผลงานติดผนังให
        สมาชิกกลุมอื่น ๆ ไดศึกษา
        พรอมกับวิพากษ
4.6  วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
        และสรุปสาระสําคัญ

-  ผูเขารับการฝกอบรมสนใจใน
   การปฏิบัติ  โดยเฉพาะการทํา
   แบบประเมินคาที่หลากหลาย
   ความคิดในกลุมสาระการเรียนรู
   ตาง ๆ  ซึ่งมีผลตอเนื่องไปสูการ
   ฝกอบรม หนวยที่  5  โดยแบง
    กลุมตามความสนใจตามสาระ
    การเรียนรู 8  กลุม กับกิจกรรม
    พัฒนาผูเรียน 1 กลุม
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ตารางที่  10  (ตอ)

หนวย เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม
5 ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุม

สาระการเรียนรู  แผนการจัดการ
เรียนรู  และการประเมินผล

5.1  แบงกลุม 8 กลุมตามสาระการ
       เรียนรูที่ปฏิบัติการสอนหรือตาม
       ความสนใจ
5.2  เลือกประธานและเลขากลุม
5.3  วิทยากรนําเสนอและมอบหมาย
       ใหแตละกลุมศึกษาธรรมชาติ
        สาระการเรียนรูที่สนใจ  พรอม
        สรุปและนําเสนอผลงาน
5.4  ใหสมาชิกกลุมเดิมจัดทําแผน
        การจัดการเรียนรู  โดยมีกิจ
        กรรมประเมิน  ตามตัวอยางการ
        สรางเครื่องมือ  เกณฑการ
        ประเมินผลที่จัดไว  พรอมทั้ง
        นําเสนอผลงาน
5.5  ทําแบบทดสอบทายบท
5.6  วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
        และสรุปสาระสําคัญ

-  พบวาประเด็นการประเมินที่
    สมาชิกสนใจอภิปรายแลก
    เปลี่ยนเรียนรูกันมากคือ
    การประเมินคุณลักษณะที่เปน
    นามธรรม  เชน  คุณธรรม
     จริยะรรม  ความมีวินัย
    ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  อดทน
     และสมรรถภาพทางกาย  ความ
     สามารถในการปฏิบัติ

6 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 6.1  สมาชิกลุมเดิมไดรับมอบหมาย
      ใหศึกษาเอกสาร  ใบความรู
       ตัวอยางแฟมสะสมงานของ
       นักเรียน  พรอมทั้งอภิปราย
       สรุป
6.2  สมาชิกกลุมนําเสนอผลการ
       อภิปรายสรุปของกลุม
6.3  ทําแบบทดสอบทายบท
6.4  วิทยากรเฉลยแบบทดสอบ
        และสรุปสาระสําคัญ

-  แฟมสะสมงานของนักเรียนที่
    ผูดําเนินการฝกอบรมเตรียมไว
    ไมเพียงพอตอความตองการ
     ศึกษาของผูเขารับการฝกอบรม

ผลการประเมินผล  และปรับปรุงหลักสูตร
ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตาม

สภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยทําการประเมิน 3 ตอน  คือ  1) ประเมินความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง  2) ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร    
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม  3) ประเมินผลความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  
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จากการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงของครูวิชาการ และ ไดปรับปรุงแกไขหลัก
สูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาฉบับสมบูรณ  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.  ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง  กอนการ
ฝกอบรมและหลังการฝกอบรม  ดังตารางที่  11

ตาราง  11   แสดงคะแนนการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง
 กอนและหลังการฝกอบรมของแตละหนวยการฝกอบรม

กอนการฝก
อบรม

หลังการฝก
อบรมหนวยที่ คะแนน

เต็ม
X S.D. X S.D.

1.  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่
     เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล
2.  ความหมาย  หลักการ  และลักษณะ
     สําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง
3.  เทคนิค  วิธีการ  และเครื่องมือการ
     ประเมินผลตามสภาพจริง
4.  การจัดทําแบบประเมินคา  (Rubric)
5.  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ ของกลุมสาระ
     การเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  และ
     การประเมินผล
6.  การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน

2

2

4

2
2

4

1.95

1.93

2.05

1.85
2.00

1.66

0.22

0.26

0.95

0.36
0.00

0.53

2.00

2.00

3.73

1.93
2.00

3.34

0.00

0.00

0.45

0.26
0.00

0.48

จากตารางที่  11  พบวาคะแนนเฉลี่ยแตละหนวยของการประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงกอนการฝกอบรมคือ หนวยที่ 5 
ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ ของกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  และการประเมินผล 
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( X  = 2.00, S.D. = 0.00) มีความรูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก หนวยที่ 1 พรบ.การศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล ( X  = 1.9.5 , S.D. = 0.22)   หนวยที่ 2 
ความหมาย  หลักการ  และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง ( X  = 1.93, S.D. = 
0.26) หนวยที่ 4  การจัดทําแบบประเมินคา  (Rubric) ( X  = 1.85, S.D. = 0.36)  หนวยที ่ 3   
เทคนคิ  วธีิการ  และเครือ่งมอืการประเมนิผลตามสภาพจรงิ ( X  =  2.05 , S.D. = 0.95)  และหนวย
ที่ 6 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน ( X  =  1.66 , S.D. = 0.53) ตามลําดับ  หลังการอบรม
พบวา ครูมีความรูความเขาใจมากที่สุดในหนวยที่ 1 พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ที่เกี่ยว
ของกับการวัดและประเมินผล ( X  = 2.00, S.D. = 0.00) รองลงมาไดแก หนวยที่ 2 ความหมาย  
หลักการ  และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง( X  = 2.00, S.D. = 0.00)   และ
หนวยที่ 5 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ ของกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  และการ
ประเมินผล ( X  = 2.00, S.D. = 0.00)  หนวยที่ 4  การจัดทําแบบประเมินคา  (Rubric) ( X  = 
1.93, S.D. = 0.26) หนวยที ่3 เทคนคิ  วธีิการ  และเครือ่งมอืการประเมนิผลตามสภาพจรงิ ( X  = 
3.73, S.D. = 0.45)  และหนวยที่ 6 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน ( X  = 3.34, S.D. = 
0.48) ตามลําดับ

 ตาราง  12  แสดงการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงกอนและ
                    หลังการฝกอบรมในภาพรวม

ประเมินความรูความเขาใจ N (คน) คะแนน X S.D. t - test
ประเมินกอนการฝกอบรม
ประเมินหลังการฝกอบรม

41
41

16
16

11.41
15.00

1.58
0.97

14.38 **

**  นัยสําคัญที่ระดับ  0.01

จากตารางที่  12  พบวา  คะแนนเฉลี่ยความรูความเขาใจผูเขารับการฝกอบรม  เร่ือง  
การประเมินผลตามสภาพจริง              กอนและหลังการฝกอบรมการฝกอบรมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1 กลาวคือ การ
ประเมินกอนการฝกอบรม   มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ  11.41  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  
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1.58  สวนการประเมินหลังการฝกอบรม  มีคาเฉลี่ย  เทากับ  15.00  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เทากับ  0.97  เมื่อทดสอบความแตกตางดวยสถิติที (t - test)  พบวา คาที มีคาเทากับ  14.38

2. ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม   โดย
ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูของตนเองและความคิดเห็นที่มี
ตอหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา 
จํานวน 41 คน มีรายละเอียดดังตารางที่  13 - 14

ตารางที่  13  แสดงผลการประเมินการเรียนรูของตนเอง

รายการประเมิน X S.D. ระดับ ลําดับที่
1.  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่
     เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล
2.  แนวคิดและลักษณะสําคัญของการ
     ประเมินผลตามสภาพจริง
3.  เทคนิควิธีการประเมินผล

4.08

4.24

4.05

0.59

0.49

0.66

มาก

มาก

มาก

2

1

3
4.  เครื่องมือการประเมินผล
5. การจัดทําแบบประเมินคา(Rubric)
6. ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุม
     สาระการเรียน
7.  แผนการจัดการเรียนรูและการ
     ประเมินผล
8.  การประเมินโดยแฟมสะสมงาน

4.03
4.00
3.89

3.74

3.50

0.59
0.57
0.61

0.64

1.01

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

4
5
6

7

8
คาเฉล่ีย 3.94 0.23 มาก

จากตารางที่  13    พบวา  ในภาพรวมของครูวิชาการประเมินตนเองวามีผลการเรียนรู
อยูในระดับมาก  ( X  = 3.94 , S.D. = 0.23)  และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นของการเรียนรูของ
ตนเอง  พบวา ครูไดประเมินตนเองวามีความรูเกี่ยวกับ  แนวคิดและลักษณะสําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง อยูในระดับมากเปนอันดับที่ 1 ( X  = 4.24 , S.D. = 4.24) รองลงมาได
แก  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล   ( X  = 4.08 , S.D. 
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= 0.59) และอยูในระดับมากเปนลําดับทายคือ แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผล ( X  = 
3.74 , S.D. = 0.64) และการประเมินโดยแฟมสะสมงาน ( X  = 3.50 , S.D. = 1.01)

ตารางที่  14  แสดงความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร

รายการประเมิน X S.D. ระดับ ลําดับที่
1.  เนื้อหา
2.  รูปแบบการฝกอบรม
3.  ระยะเวลาในการฝกอบรม
4.  เอกสารประกอบการฝกอบรม
5.  วัสดุ  อุปกรณ  ประกอบการฝกอบรม
6.  การประเมินผลระหวางการฝกอบรม
7.  การประเมินผลเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม
8.  การติดตามผลการฝกอบรม

4.05
3.79
3.61
4.03
3.84
3.81
3.96
3.61

0.73
0.78
0.82
0.72
0.79
0.56
0.52
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
6
7
2
4
5
3
7

คาเฉล่ียรวม 3.84 0.42 มาก

จากตารางที่  14   ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร  พบวา  ในภาพรวมของครูวิชาการ     
มีความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูในระดับเห็นดวยมาก  ( X  = 3.84 , S.D. =  0.42)  และเมื่อ
พิจารณาเปนประเด็น  พบวา  ผูเขารับการฝกอบรมเห็นดวยกับเนื้อหามากที่สุด ( X  = 4.05 , S.D. 
=  0.73)  ลําดับรองลงมา คือ เอกสารประกอบการฝกอบรม  ( X  = 4.03 , S.D. =  0.72)  และ
ลําดับสุดทาย  คือ   ระยะเวลาในการฝกอบรม    ( X  = 3.61 , S.D. =  0.82)  และการติดตามผล
การฝกอบรม  ( X  = 3.61 , S.D. =  0.72)

3. ผลการประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  ดังตารางที่  15
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ตารางที่  15  แสดงความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง

รายการประเมิน X S.D. ระดับ ลําดับที่
1.  แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู
2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู
3.  เครื่องมือในการประเมินผล

2.49
2.76
3.00

0.51
0.43
0.00

พอใช
ดี
ดี

3
2
1

4.  เกณฑในการประเมินผล
5.  ช้ินงาน / แฟมสะสมงาน

2.15
2.00

0.36
0.00

พอใช
พอใช

4
5

คาเฉล่ียรวม 2.48 0.19 พอใช

จากตารางที่  15   ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  พบวา  ในภาพรวม
ครูวิชาการมีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับพอใช ( X  = 2.48 , S.D.
= 0.19) คือ มีแผนที่เสนอกิจกรรมการประเมินตามสภาพจริงไมสมบูรณและมีรองรอยการ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ   แสดงขั้นตอนชัดเจน สอดคลองธรรมชาติวิชา แตนักเรียนไมมีสวนรวม
ชนิดเครื่องมือ/วิธีการวัดเหมาะสม วัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เกณฑชัดเจน นักเรียนไมมีสวนรวมในการกําหนด มีรองรอยการวัดตรวจสอบตามขั้นตอนการ
ประเมินผลตามสภาพจริงไมสม่ําเสมอแตครบถวน  และเมื่อแยกรายประเด็น  พบวา  ครูมีความ
สามารถในการสรางเครื่องมือในการประเมินผล  ( X  = 3.00 , S.D. =  0.00)  และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู  ( X  = 2.76 , S.D. =  0.43) ในระดับดี คือมีเครื่องมือ และวิธีที่เหมาะสม วัดไดตรง
ตามวัตถุประสงค และมีขั้นตอนจัดการเรียนรูชัดเจนสอดคลองธรรมชาติวิชา นักเรียนมีสวน
รวม  สวนแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู  ( X  = 2.49 , S.D. =  0.51) เกณฑในการประเมิน
ผล  ( X  = 2.15 , S.D. =  0.36) และชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน  ( X  = 2.00 , S.D. =  0.00) มีความ
สามารถในระดับพอใช คือแผนเสนอกิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริงไมสมบูรณ นักเรียน
ไมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน และการประเมินชิ้นงาน/แฟมสะสมงานไม
สม่ําเสมอ

4. การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาฉบับสมบูรณ หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม  และไดปรับปรุง/แกไข หลักสูตรฝกอบรม   คือ
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1) ปรับปรุงภาษาที่ใช  ขอความที่ใชควรสั้น  กระชับ  และชัดเจน  ควรปรับ
ปรุงเนื้อหา  และกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาในหนวยที่ 1 - 4

2) เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู  และการกําหนดเกณฑในการ
ประเมินผลโดยแฟมสะสมงานในหนวยที่ 5 และ 6
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บทที่ 5

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา เปนการวิจัยและพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถม
ศึกษา  2) เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรม   3) เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  4)  เพื่อศึกษาผลการ
ประเมินหลักสูตรฝกอบรม   ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง  กอน
และหลังการฝกอบรม   ดานความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร  และดานความสามารถในการประเมินผล
ตามสภาพจริง จากการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงของครูวิชาการ  ประชากรที่ใช
ในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2
และ 3 จํานวน 4,595 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1,2 และ 3   จํานวน  41  คน จากโรงเรียน ใน 13  อําเภอ โดย
ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้      
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพ
จริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา แบบทดสอบความรูความเขาใจกอนการฝกอบรมและหลังการ
ฝกอบรม  โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 แบบสอบถามความคิดเห็น  และแบบประเมินความ
สามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design
แบบกลุมเดียว  One Group Pretest  Posttest Design  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช X  ,   S.D. ,   
t – test   แบบ dependent และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย  สรุปไดดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมิน
ผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  นโยบาย แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู  ตองตอบสนองเปาประสงคของหลักสูตร สอดคลองความเปนอยูของสังคม 
โดยประเมินใหสอดคลองกับหลักสูตร ประเมินเพื่อปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน ประเมินความ
สามารถของผูเรียนทั้งระดับคุณภาพและความสามารถ การประเมินตองสะทอนใหเห็นการปฏิบัติ
จริงในสภาพชีวิตจริง หรือคลายจริง โดยใชเทคนิควิธีการ เครื่องมือที่เหมาะสมและหลากหลาย

หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาที่
พัฒนาขึ้นตองการใหฝกอบรมตามรูปแบบเชิงปฏิบัติการ  ใหผูเขารับการอบรมไดรวมกิจกรรมอยาง
หลากหลาย  ทั้งศึกษาเอกสาร  ถามตอบ  ฝกปฏิบัติจริง  นําเสนอผลงาน เพื่อวิพากษวิจารณ  รวมกัน  
และสรุปผลสามารถนําไปใชวัดผลประเมินผลกับนักเรียนโดยตรง  ควรมีรูปแบบการวัดผลประเมิน
ผลการอบรมที่ชัดเจน ส่ือที่ใชในการอบรมควรเปนสื่อที่ทันสมัย ระยะเวลาในการฝกอบรม   3  วัน  
และนําไปทดลองใชที่โรงเรียนของตน  ประมาณ  1  เดือน  การติดตามผลการฝกอบรม  อยางนอย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  โดยใชกระบวนการนิเทศ

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม พบวา หลักสูตรฝกอบรม  เรื่อง การประเมินผลตาม
สภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  มีสาระประกอบดวย  หลักการจุดมุงหมาย  โครงสราง
เนื้อหา คําแนะนําการใชหลักสูตรฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือ และการวัดประเมินผล  ซ่ึงมี
เนื้อหา  จํานวน  6  หนวยคือ 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับ  การวัด
และประเมินผล   2.  ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง  3.
เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง  4. การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)
5. ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ  ของกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล
6. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน ซ่ึงประกอบไปดวยภาคทฤษฏีดานความรูความเขาใจใน
หลักการ  องคประกอบของการประเมินผลตามสภาพจริง และภาคปฏิบัติ     เกี่ยวกับความสามารถ
ในการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแบบฝก ใบงาน และการรายงานสรุปผลจากชิ้นงาน ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความสอดคลองเหมาะสมโดยเสนอแนะใหสรุปใบความรูใหส้ันและกระชับ 
และตัดสาระหนวยที่ 7 เร่ืองภาระงานออกเนื่องจากปรากฏอยูในหนวยที่ 4 , 5 และ6 แลว พรอม
เสนอใหเนนการปฏิบัติจริงตามสภาพจริงในทุกขั้นตอนของการฝกอบรม

3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา โดยการนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  41  คน  เปนเวลา  3  วัน  โดย

ดําเนินการทดสอบความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม  (Pre - test) การดําเนินการอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม ทดสอบความรูความเขาใจหลังการฝกอบรม (Post - test)  พรอมทั้ง    
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรู และความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม โดยใหครู      
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วิชาการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ 1 เดือน และทําการประเมินความสามารถในการประเมินผลตาม
สภาพจริงในการฝกอบรม  พบวา   ผูเขารับการอบรมทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาหาความรูจาก ใบความรู เอกสารประกอบการฝกอบรม มีการอภิปแรายกันอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะเรื่องเกณฑการประเมินคุณลักษณะ ความสามารถในการปฏิบัติ โดยมีบรรยากาศความ
เปนกันเอง สนุกสนานที่จะเรียนรู และพบวาในหนวยที่ 2 ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญ
ของการประเมินผลตามสภาพจริง ใชเวลาในการศึกษาใบความรูคอนขางมาก และการนําเสนอผล
งานที่คลายกันในหลายกลุมทําใหเสียเวลา และเอกสารบางอยางมีไมเพียงพอกับความตองการของ  
ผูเขารับการฝกอบรม เชน ตัวอยางแฟมสะสมงาน

4. ผลการประเมินผลความรูความเขาใจ เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  ความรูความเขาใจ เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงกอนและหลัง
การฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยความรูความเขาใจ เร่ืองการ
ประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝก    
อบรม  ผลการเรียนรูของตนเองของผูเขาอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม  พบวา  ผลการเรียนรูของ
ตนเองที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  คือ ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผล
ตามสภาพจริง  และ  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล  
ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร  พบวา ในภาพรวม  เห็นวาหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับเห็นดวยมาก  
ความคิดเห็นที่อยูในระดับมากเปนลําดับตนๆ  คือ  เนื้อหา และเอกสารประกอบการฝกอบรม  สวน
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทายคือ  คือ   ระยะเวลาในการฝกอบรม และ
การติดตามผลการฝกอบรม  ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง  พบวา ในภาพรวมของ
ครูวิชาการมีความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับพอใช คือ มีเครื่องมือในการ
ประเมินผล และการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี แตแผนการจัดการเรียนรู เกณฑการ
ประเมินผล และชิ้นงาน แฟมสะสมงานอยูในระดับพอใช ซ่ึงพบวายังขาดการมีสวนรวมของ       
นักเรียนในการจัดทําแผนการเรียนรู การกําหนดประเด็นและเกณฑการประเมินผล และการรวม 
วางแผนกําหนดชิ้นงาน แฟมสะสมงาน
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อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมิน

ผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา นโยบายแนวคิดทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผลควรผสมผสานหลักสูตรการสอนและการประเมินผลเขาดวยกันคือ การวัดและประเมิน
ผลมีลักษณะเปนกระบวนการเพื่อพัฒนาผูเรียนเนนคุณลักษณะและสามารถของ ผูเรียนที่เปน     
ภาพรวม สงเสริมผูเรียนไดแสดงความสามารถที่หลากหลาย ไมแยกกระบวนการวัดและประเมินผล
ออกจากการเรียนการสอน ขอมูลทําใหผูเรียนรูจักตนเองเห็นแนวทางปรับปรุงตนเอง เนนกระบวน
การไปพรอม ๆ กับการวัดผลผลิตของกระบวนการ สามารถนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ครูและหลักสูตรได และจากการศึกษาความตองการในการฝก  อบรมเรื่องประเมินผลตามสภาพจริง
จากครูวิชาการ หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ และผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความตองการพัฒนา     
หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยจัดฝก
อบรมตามรูปแบบเชิงปฏิบัติการ  เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรวมกิจกรรมอยางหลากหลาย  ทั้ง
ศึกษาเอกสาร  ถามตอบ  ฝกปฏิบัติจริง  นําเสนอผลงาน  วิพากษวิจารณ  และรวมกันสรุปผล  ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการฝกอบรมเปนวิธีการที่เพิ่มคุณภาพในการทํางานของบุคลากรและเตรียมความ
พรอมใหบุคลากรทํางานในหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง  ดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการ     
อบรมเกิดความรูความเขาใจและมีประสบการณในเรื่องที่กําหนดภายในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึง      
สอดคลองกับ ชารี  มณีศรี (2538 : 89) กลาววา การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปน บุคคลที่ทํางานใหมยอม
ตองการทักษะในการทํางาน ตองการเขาใจนโยบายวิธีดําเนินงานในสวนผูมีประสบการณก็ตองการ
ความรูขั้นสูงเพื่อประยุกตใชกับการทํางาน เรียนรูวิทยาการสมัยใหม การเรียนรูเพื่อปองกันปญหา 
การเรียนรูจากกันและกัน ความคุนเคยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิดการ
ประสานสัมพันธในการทํางานรวมกัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ นักรบ  ระวังการณ (2539 : 4) 
ไดกลาววา การอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีขอบขายตั้งแตการ
วางแผน การจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในองคกร ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลง     
ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานใหบรรลุเปาประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ  และยัง
สอดคลองกับ คุณาวุฒน  รานจันทร (2532 : 44) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการใหการ
ศึกษาวิธีหนึ่งที่มุงเนนใหบุคคลไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ ภายใตเงื่อนไขของ
สภาพการณ และระยะเวลาที่เหมาะสม
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2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  หลักสูตรฝกอบรม  ประกอบดวย หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมาย
เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา
ประกอบดวยเนื้อหา  จํานวน  6  หนวย คือ  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
เกี่ยวของกับ  การวัดและประเมินผล   2. ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมิน
ผลตามสภาพจริง  3. เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง 4. การจัดทําแบบ
ประเมินคา ( Rubric ) 5. ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ  ของกลุมสาระการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู
และการประเมินผล  6. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน  ซ่ึงประกอบไปดวยภาคทฤษฏีดาน
ความรูความเขาใจในหลักการ องคประกอบของการประเมินผลตามสภาพจริง และภาคปฏิบัติดาน
ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชแบบฝก ใบงาน และการรายงาน สรุปผลจาก
ช้ินงาน ซ่ึงพบวาครูผูรับการฝกอบรมมีความสนใจใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมกลุม การแลก
เปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงาน และสรุปผล โดยมีบรรยากาศความเปนกันเองระหวางผูเขารับ
การอบรมดวยกัน และระหวางผูเขารับการอบรมกับวิทยากร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดมีการ
ศึกษาความตองการของครูวิชาการ และผูเกี่ยวของ และดําเนินการสรางตามทฤษฏีการพัฒนา
หลักสูตรของผูเชี่ยวชาญหลายทาน ตลอดจนมีการปรับปรุงแกไขในองคประกอบของหลักสูตร ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ ทาบา (Taba 1962 : 10) ที่กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร  4 สวน
สําคัญคือ    1) จุดมุงหมาย 2)   เนื้อหาวิชา 3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน   4) การ
ประเมินผล  และสอดคลองกับ ธํารง  บัวศรี (2532 : 7-8) ที่กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรวา
ควรประกอบดวย  1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 2) จุดประสงคของการเรียนการสอน 3) เนื้อหาสาระ
และประสบการณ 4) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน 5) วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน      
6) การประเมินผล   และสอดคลองกับ      ศิริมาส  พฤหัสนันท (2543 : 115 ) ที่ไดทําการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
พบวา หลักสูตรฝกอบรม  ประกอบดวย  หลักการของหลักสูตร   จุดมุงหมาย  เนื้อหาหลักสูตรฝก
อบรม  กิจกรรมการฝกอบรม  ส่ือการอบรม  และการวัดและประเมินผล

การตรวจสอบความสอดคลอง และความเหมาะสมของสวนประกอบตาง ๆ ใน   
โครงรางหลักสูตรฝกอบรม  จากผูเชี่ยวชาญเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหหลักสูตรฝกอบรมมีความ
เหมาะสมกอนนําไปทดลองใช  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศิริมาส  พฤหัสนันท (2543 : 115 ) 
ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัด
สังฆมณฑลราชบุรี และวาสนา  คงมั่น (2544 : 120)  ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การ
นิเทศภายในโรงเรียน  สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ไดมีการนําโครงรางหลักสูตร
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ฝกอบรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอง  แลวนําไป   
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกอนนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใช  ซ่ึงจากการนําหลักสูตรไปให          
ผู   เชี่ยวชาญตรวจสอบนี้เปนการสงผลใหหลักสูตรฝกอบรมมีความสมบูรณ  และมีความเหมาะสม
ในการนําไปทดลองใช  เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครู
โรงเรียนประถมศึกษา  ไดนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  41  คน  เปนเวลา  3  วัน    ดําเนินการ
ทดสอบความรูความเขาใจกอนการฝกอบรม  (Pre - test)  ดําเนินการอบรม  เมื่อเสร็จสิ้นการฝก    
อบรมทดสอบ ความรูความเขาใจหลังการฝกอบรม  (Post - test)  และสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
การเรียนรู และความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม  พรอมประเมินความสามารถในการประเมิน
ผลตามสภาพจริงหลังจากครูวิชาการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ 1 เดือน ซ่ึงพบวา  ครูผูเขารับการฝก
อบรมมีความสนใจ  ใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมกลุม  การอภิปราย  และการนําเสนอเปน
อยางมาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวางในการฝกทําแบบประเมินคา การกําหนดเกณฑ
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการฝกอบรมเปนการจัดฝก
อบรมที่เนนกิจกรรมที่หลากหลายมีบรรยากาศความเปนกันเองระหวางวิทยากร   ผูดําเนินการ      
อบรม และผูรับการฝกอบรม     จึงเกิดแรงจูงใจที่ทําใหครูผูเขารับการฝกอบรมมีความสนใจเปน
มาก  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณตาง  ๆ  ไดมากมาย  ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดของนอย  
ศิริโชติ  (2524 : 6 - 7)  ที่กลาววาการฝกอบรมทําใหเกิดความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงานเดียว
กัน  เพราะการอบรมทําใหเกิดการประสานงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  และ    
สอดคลองกับฉลอง  มาจินดา  (2538 : 22)  ที่กลาววา  ในการจัดการฝกอบรม    เพื่อพัฒนาบุคลากร
หรือหนวยงานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นนั้น   องคประกอบที่สําคัญชวยใหการจัดการฝกอบรมประสบ
ผลสําคัญตามจุดมุงหมายได  คือการเลือกใชเทคนิคการฝกอบรมไดอยางถูกตองเหมาะสม  โดยแยก
ประเภทการฝกอบรมเปน  4  ประเภท  คือ 1)  ประเภทการบรรยาย  และอภิปรายโดย  ผูทรงคุณวุฒิ  
2)  ประเภทใหผูเขารับการอบรมมีบทบาทรวม 3)  ประเภทพัฒนาเฉพาะบุคคล 4)    ประเภทใชส่ือ
ในการฝกอบรม
                   4. ผลการประเมินผลความรูความเขาใจ จากการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  ความรูความเขาใจ เร่ือง การ
ประเมินผลตามสภาพจริงกอนและหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทื่ระดับ  
.01  โดยครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงหลังการฝกอบรมสูงกวากอน
การฝกอบรม  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1  และพบวากอนการฝกอบรม หนวยที่ 5 
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ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ ของกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  และการประเมินผล  มี
ความรูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก หนวยที่ 1 พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของ
กับการวัดและประเมินผล   หนวยที่ 2 ความหมาย  หลักการ  และลักษณะสําคัญของการประเมินผล
ตามสภาพจริง   หนวยที่ 4  การจัดทําแบบประเมินคา  (Rubric)   หนวยที ่3   เทคนคิ  วธีิการ  และ
เครือ่งมอืการประเมนิผลตามสภาพจรงิ และหนวยที่ 6 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานตาม
ลําดับ  หลังการอบรม พบวา ครูมีความรูความเขาใจมากที่สุดในหนวยที่ 1 พรบ.การศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล  รองลงมาไดแก หนวยที่ 2 ความหมาย  หลักการ  
และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง หนวยที่ 5 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ ของกลุม
สาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  และการประเมินผล   หนวยที่ 4  การจัดทําแบบประเมินคา  
(Rubric) หนวยที ่3 เทคนคิ  วธีิการ  และเครือ่งมอืการประเมนิผลตามสภาพจรงิ   และหนวยที่ 6 การ
ประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน ตามลําดับทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการฝกอบรมตามรูปแบบเชิง
ปฏิบัติการ    ใหผูเขารับการอบรมไดรวม กิจกรรมอยางหลากหลาย  ทั้งศึกษาเอกสาร  ถามตอบ  ฝก
ปฏิบัติจริง  นําเสนอผลงาน  เพื่อวิพากษวิจารณ   รวมกัน  และสรุปผลในที่สุด ทําใหผูเขารับการ  
อบรมเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจน จึงสงผลใหคะแนนความรูความเขาใจหลังการฝกอบรมสูง
กวากอนการฝกอบรม ซ่ึงสอดคลองกับ วิน  เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 30)  ไดกลาวถึงการฝกอบรมเปน
การใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือฝกปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวหรือ
คลายคลึงกับเครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวกับที่ใชอยูในองคการ เชน การฝกอบรมการลง
บัญชี ก็จะตองใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏบัติการลงบัญชีในขณะฝกอบรม โดยใช  รูปแบบ
ของบัญชีเชนเดียวกับบัญชีที่ใชในองคการ  ก็จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความชํานาญ ความ
คลองแคลวในการปฏิบัติงาน      และสอดคลองกับ ฉลอง มาจินดา (2538 :  22) ไดเสนอเทคนิคการ
ฝกอบรมไว คือการบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ การใหผูเขารับการอบรมมีบทบาทรวม 
เชน การสัมมนา การอภิปรายกลุม  การระดมความคิด การใชส่ือในการฝกอบรม เชน การใชสไลด 
การใชภาพยนตรประกอบ เปนตน

ผลการเรียนรูของตนเองของผูเขาอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม  พบวาครูประเมิน
ตนเองวามีผลการเรียนรูอยูในระดับมาก  คือ  1. ความหมาย หลักการและลักษณะสําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  2. พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมิน
ผล   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26   มีสาระและ
จุดเนนการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนของผูเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การ
รวมกิจกรรมการเรียนรู และการทดสอบเพื่อพัฒนา  และคนหาศักยภาพ จุดเดน จุดดอยของผูเรียน       
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และตรวจสอบวากระบวนการเรียนรูไดพัฒนาผูเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม      
ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2545 : ก) ที่กลาววาการยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการ
ประเมินตามสภาพจริงเปนแนวทางสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูประบบการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน เพราะจะสงผลอยางมากตอการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
และสอดคลองกับ สุวิทย  มูลคํา (2540 : 1) ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลในปจจุบัน จะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความ
สามารถดังกลาว โดยผูเกี่ยวของจะตองมีบทบาทสําคัญ

ความคิดเห็นที่มีตอความเหมาะสมหลักสูตร  พบวา ในภาพรวมของครูวิชาการ   มี
ความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูในระดับเห็นดวยมากโดยเฉพาะในดานเนื้อหาสาระ เอกสารประกอบ
การฝกอบรม และการประเมินเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการสรางหลักสูตรฝก
อบรมไดดําเนินการตามขั้นตอนอยางมีระบบโดยมีการสํารวจความตองการของครูวิชาการกอนนํา
มาสรางหลักสูตร รวมทั้งไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใชจึงทําให  
หลักสูตรฝกอบรมมีความสมบูรณเหมาะสม ตรงกับความตองการของครูวิชาการ อีกทั้งวิทยากรยัง
มีความสามารถในการถายทอดความรูจึงทําใหครูผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจไดงายขึ้น  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กําธร ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย การพัฒนา    
หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง "การสงเสริมการไมสูบบุหร่ี" สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บาน เขตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช โดย
ผูเขารับการอบรมมีความสนใจในการอบรมเปนอยางดี  สวนความคิดเห็นรายดานที่คะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  คือ  เนื้อหา และเอกสารประกอบการฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดทําเนื้อหา
และเอกสารประกอบการฝกอบรมในไดมีการสํารวจความตองการของผูฝกอบรมและเนื้อหาและ
เอกสารดังกลาว และไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงทําใหเอกสารมีเนื้อหาที่ตรงตาม
ความตองการของ ผูเขารับการอบรม  ซ่ึงสอดคลองกับ วิชัย  วงษใหญ (2537 : 217) ที่ไดกลาววา 
การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเปนการประเมินระหวางการปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตร มีวัตถุ
ประสงคเพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมี
การวัดผลเปนระยะ ๆ ในระหวางการทดลองใชหลักสูตร แลวนําผลจากการวัดมาประเมินผลแตละ
ขั้นตอนของหลักสูตรวา  มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด มีปญหาและ
อุปสรรคอะไรบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตร ในการที่จะปรับปรุงสวน
ประกอบทุกสวนของหลักสูตรไดถูกตองกอนที่จะนําไปใชจริงตอไป   และความคิดเห็นที่อยูใน
ระดับมากเปนลําดับทายคือ   ระยะเวลาในการฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการฝกอบรมในเรื่อง
ดังกลาวเปนการฝกปฏิบัติเนนใหเกิดทักษะเพื่อการนําไปใชจึงอาจใชเวลาในการฝกอบรมในระยะ
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เวลาที่มากกวานี้  และสอดคลองกับ คุณาวุฒน   รานจันทร (2532 : 44) กลาววา การฝกอบรมเปน
กระบวนการที่ใหการศึกษาวิธีหนึ่งที่มุงเนนใหบุคคลไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ  เจตคติ  และประสบ
การณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ 
ภายใตเงื่อนไขของสภาพการณและระยะเวลาที่เหมาะสม ในทํานองเดียวกัน ชารี    มณีศรี (2538 : 
89) กลาววา การฝกอบรมเปนกลวิธีที่จัดใหบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรูใหม ๆ ทักษะ มุงเปลี่ยน      
พฤติกรรม ผูทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  อาจกลาวไดวาการอบรมมุงปรับปรุงงานปจจุบัน
ใหดีขึ้น มีขั้นตอนไมซับซอนจัดสําหรับบุคคล กลุมบุคคลหรือองคกรโดยมีระยะเวลาดําเนินการ
เพียงพอเหมาะสมกับวัตถุประสงค

ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง พบวา ในภาพรวมของครูวิชาการมี
ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับพอใช กลาวคือมีการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู และมีการสรางเครื่องมืออยูในระดับดี  สวนแผนการสอน/แผนจัดการเรียนรู เกณฑในการ
ประเมินผล และชิ้นงาน/แฟมสะสมงานอยูในระดับพอใชทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิรูปการเรียนรูที่
เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาที่เนนใหครูจัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองในทุกดานตั้งแต    
เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ การวัดและประเมินผลโดยมีการบูรณา
การ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545 : 8-9) ที่กลาววา ครูเปน
บุคคลสําคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จโดยมีความรูความเขาใจ  แนวทาง 
หรือวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนคือ 1) เนนการเรียนรูจากการมีสวนรวมปฏิบัติ 2) เนนการ
นําความรูไปใชในชีวิตจริง 3) กิจกรรมการเรียนการสอนยั่วยุ ทาทาย ทําใหเรียนอยางมีความสุข     
4) ควรมีการบูรณาการใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชา ผูเรียน และชีวิตจริง 5) ทุกฝายที่เกี่ยวของตอง
ใหความรวมมือเอาใจใส ปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด และครูตองเรียนรูทําความเขาใจแนวคิด  
พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนสําคัญที่สุด และ พบวาผลการประเมินความสามารถ
ดานที่อยูในระดับพอใชคือ ช้ินงาน แฟมสะสมงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ระยะเวลาหลังการฝก    
อบรมไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และประกอบกับขาดการมีสวนรวมของนักเรียนในการกําหนด
องคประกอบของการจัดเก็บแฟมสะสมงาน  ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช (2540:8) ที่กลาววา 
ปญหาที่พบในการประเมินแฟมสะสมงานมี 2 ประการคือ 1) ขอมูลที่รวบรวมมีนอยไปการประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนจะไมชัดเจน 2) ขอมูลที่รวบรวมมีมากเกินไป การแสดงถึงความสัมพันธ
เกี่ยวของระหวางหลักฐานกับจุดมุงหมายของแฟมสะสมงานก็จะไมชัดเจนเชนเดียวกัน เพื่อขจัด
ปญหาดังกลาวครูจึงจําเปนตองสนทนากับนักเรียนอยางสม่ําเสมอ ในเรื่องของจุดหมายและผลงาน 
หลักฐานตาง ๆ ที่นักเรียนควรเก็บสะสม นอกจากนี้ผลการประเมินความสามารถดานการกําหนด
เกณฑในการประเมิน  พบวา อยูในระดับพอใชทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสรางแบบประเมินคา 
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(Rubric) เปนเรื่องที่คอนขางใหมและซับซอนสําหรับครูที่เคยใชแตขอสอบแบบเลือกตอบในการ
ประเมินนักเรียนซึ่งสอดคลองกับชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช (2545:72-75) ที่กลาวไววา Rubric เปนเครื่องมือ
ใหคะแนนประกอบดวยรายการประเมินหรือเกณฑพิจารณา (Criteria) จากชิ้นงานหนึ่งๆ เชนงาน
เขียนอาจดูจาก 1) จุดมุงหมาย 2) การจัดองคประกอบ 3) รายละเอียด 4) ทวงทํานองการเขียน         
5) หลักไวยากรณตัวสะกดโดยมีคําอธิบายคุณภาพของรายการประเมินแตละระดับคุณภาพตั้งแตดี
เลิศไปจนถึงตองปรับปรุงและ Rubric เปนเครื่องมือท่ีใชกันมากในการประเมินผลตามสภาพจริง
และการประเมินโดยอิงผลการทํางานครูจึงควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการสราง Rubric

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดนํามาเปนขอเสนอแนะใน 3 สวน คือ ขอเสนอแนะการนําไปใช
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป

ขอเสนอแนะในการนําไปใช
จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา
1. จากผลการวิจัย พบวา ระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน ไมเพียงพอในกรณีที่ใหทุก

กลุมนําเสนอผลงาน และอภิปรายพรอมสรุป ดังนั้น ครูผูนําหลักสูตรฝกอบรมนี้ไปใชควรปรับการ
นําเสนอผลงาน การอภิปรายสรุปผลในกลุมที่มีลักษณะงานเหมือนกันอาจใหนําเสนอเพียงบางกลุม
เทานั้น และเพิ่มบทบาทวิทยากรในการสรุปผล

2.  จากผลการวิจัย พบวา ระยะเวลา1 เดือน หลังการฝกอบรมในการฝกเขียนแผนการ
เรียนรู และสรางเครื่องในการประเมินผลตามสภาพจริง ไมเพียงพอเนื่องจากระยะหลังการฝกอบรม
คร้ังนี้คือเดือนธันวาคม  เปนเวลาที่สถานศึกษามีกิจกรรมมากมายเชน การเขาคายลูกเสือ เนตรนารี
การแขงขันกีฬา กรีฑาโรงเรียน กลุมโรงเรียน อําเภอ จังหวัด วันคริสตมาสวันสงทายปเกา ตอนรับ
ปใหมเปนตน ดั้งนั้นควรขยายเวลาการฝกอบรม  หรือเลือกชวงเวลาอื่นที่เหมาะสม

3. จากผลการวิจัย พบวาความสามารถในการจัดทํา แผนจัดการเรียนรู  เกณฑในการ
ประเมินผล และชิ้นงาน/แฟมสะสมงาน ของครูอยูในระดับพอใช ดังนั้นสถานศึกษา ควรสงเสริม
กิจกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น ดวยการเนนการฝกปฏิบัติจริง จัดหาสื่อ /ตัวอยางแฟมสะสมงานเพิ่มเติม

4. จากผลการวิจัย  พบวา  เร่ืองการจัดทําแบบประเมินคา  (Rubric)  และการประเมิน
ผลโดยใชแฟมสะสมงาน ทั้งดานความรูความเขาใจ และความสามารถอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
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ผูนําหลักสูตรไปใช   ควรเพิ่มเวลาในการศึกษาเนื้อหา  และควรมีการฝกปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ทั้ง
ในวาระที่มีการฝกอบรม และการนําไปใชจริงในการจัดการเรียนรูมากขึ้น

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจัย พบวา ครูที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีความรู

ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีทุกเขตพื้นที่การศึกษา ควรขยายผลการฝกอบรม ใหครอบคลุมครูทุกโรงเรียน

2. จากการวิจัยคร้ังนี้ครูวิชาการเปนผูรับการฝกอบรมเปนตัวแทนครูทุกคนในโรงเรียน 
ดังนั้นสถานศึกษาควรแตงตั้งใหครูวิชาการที่ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว เปนตนแบบ
ในการขยายผลใหกับครูในโรงเรียนของตน

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขางเคียงใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่
การศึกษา

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
ในประเด็นเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)  การจัดทําแฟมสะสมงาน ช้ินงาน

3. ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตางๆ เชน CAI, CD  ชุดฝก รูปแบบการ
นิเทศ เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง
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วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542.

จิราพร  ศิริทวี. “การประเมินจากแฟมสะสมงาน.” ศึกษาศาสตรปริทัศน  1 , 1 (มกราคม-
เมษายน 2540) :  18 , 22-23 , 29.

ฉลอง  ขํามาก. “พฤติกรรมการใชวงจรควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
ดานการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครปฐม , 2544.

ฉลอง  มาจินดา.  เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
2538.

ชัยพฤกษ  เสรีรักษ.  "การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานดีเดน." เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการ เร่ือง การนํา  Performance  Assessment  ไปใชในการวัดและประเมินผล
การศึกษา.  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2541.  (อัดสําเนา)
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ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. “การพัฒนาแฟมสะสมงานในการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.” ดุษฎีนิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา-
วัดผลและประเมินผล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร , 2540.

                  .  คูมือการเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.  กรุงเทพฯ :
ฟสิกสเซ็นเตอร , 2545.

ชาตรี  มณีโกศล.  “การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยการปฏิบัติการสําหรับครูประถมศึกษา.”
ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2539.

ชารี  มณีศรี.  การนิเทศการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพ ฯ  : บรูพาสาสน , 2538.
                  .  การนิเทศการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 4.   กรุงเทพฯ  : บูรพาสาสน , 2542.
ณรงค  ฉายายนต.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะดานการบริหาร

สําหรับหัวหนาแผนกวิชาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.”
ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , 2536.

ตุ  จงรักษ.  “กระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณี
 ศึกษาโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดหนองคาย. ”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ,
2543.

นพพงษ  บุญจิตราดุลย และทัศนีย  ศุภเมธี. ตัวประกอบที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพของ
การอบรมครูประจําการ โปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพผูบริหารในวิทยาลัยครู.
ม.ป.ท.,2525.

นุดี  รุงสวาง.  “การพัฒนาคูมือการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียนสําหรับครูประถมศึกษา.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544.

บรรพต  สุวรรณประเสริฐ. การพัฒนาหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ.  กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ เดอะ โน เลจ เซนเตอร , 2544.
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บุญมี  เณรยอด.  หลักการพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,ม.ป.ป.

ปฏิพัทธ  สุวรรณศร. "การประเมินผลตามสภาพจริง."  2539. (อัดสําเนา)
ประภาพิศ  ปองคํา.  “การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู

ที่แทจริง และการวัดการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแฟมสะสมงานใน
วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานการประถม
ศึกษา จังหวัดขอนแกน.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2544.

พนิจดา  วีระชาติ. การฝกอบรมกับการพัฒนาอาชีพ.  กรุงเทพฯ  : โอ.เอส.พรินติงเฮาส , 2543.
พวงรัตน  ทวีรัตน.วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  กรุงเทพฯ :

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร , 2540.

ภิญโญ  สาธร.  หลักการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพ ฯ  : วัฒนาพานิช , 2517.
มาเรียม  นิลพันธุ.  “การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรม.”  ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษา-

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2536.

ยุวดี  ฤาชา.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนแบบที่ใชปญหาเปนหลักสําหรับ
อาจารยพยาบาล.”  ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2536.

รชฎ  พันธุพิทยแพทย.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับ
นักวิชาการเกษตร.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538.

ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  สถิติวิทยาทางการศึกษา.  พิมพคร้ังที่  3.  กรุงเทพฯ :
สุวีริยาสาสน, 2540.

วัชรา  เลาเรียนดี. เทคนิคและทักษะการนิเทศการสอน.  นครปฐม  :   คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544.
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วาสนา  คงมั่น. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544.

วิชิต  สุรัตนเรืองชัย.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุม
โรคเอดสสําหรับครูประถมศึกษา.”  ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย-
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2534.

วิน  เชื้อโพธิหัก. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินติงเฮาส ,
2537.

วุฒิชัย  จํานง. “การวิจัยทดลองในการฝกอบรม.” วารสารขาราชการ 24 , 11 (พฤศจิกายน 2522)
: 32-39.

สงัด  อุทรานันท. พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร.   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมิตรสยาม ,
2532.

สมพงศ  เกษมสิน.  การปกครองไทย.  กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2516.
สมโภชน  นพคุณ. "การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคลากรในองคการ : ใคร อะไร และ

อยางไร."  ม.ป.ท., ม.ป.ป. (อัดสําเนา)
สมศรี  กิติศรีวรพันธุ. “การประเมินพัฒนาการทักษะการเขียนดวยแฟมสะสมงานของ

นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.”
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2543.

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง.
เชียงใหม : โรงพิมพแสงศิลป , 2545.

สันต  ธรรมบํารุง. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร. กรุงเทพฯ : เกรียงศักดิ์การพิมพ , 2529.
สัมพันธ  อินทวงศ.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับการสรางเสริมสมรรถภาพครู

คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดแมฮองสอน.” วิทยานิพนธปริญญา-
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2540.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  ผลการดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา  ปการศึกษา  2539 - 2540  ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540.

                  .  "กรอบความคิดและแนวทางการประเมินผลดวยทางเลือกใหมตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน."  2542.  (อัดสําเนา)

                  .  "รายงานผลการนิเทศการดําเนินงานตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษา."  2543.  (อัดสําเนา)

                  .  "การวัดและประเมินผลสภาพที่แทจริงของนักเรียน."   2544.  (อัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2535.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา , 2535.
                  .  แนวทางปฏิบัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2539 - 2550.  กรุงเทพฯ :

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538.
                  .  มาตรฐานโรงเรียนพุทธศักราช2541. กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา , 2541.
                  .  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา , 2542.
                  . ก ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุด.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา , 2543.
                  . ข พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน).  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดบางกอกบลอค , 2543.
                  . ค  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดบางกอกบลอค , 2543.
                  .  ก พัฒนาการของคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาและแนวทางการประเมิน.

กรุงเทพฯ :  โรงพิมพการศาสนา , 2544.
                  . ข  "สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนปการศึกษา 2543."  2544. (อัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  ฉบับที่เกา  พ.ศ.2545 – 2549."  2544.  (อัดสําเนา)
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ , 2545.
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. "รายงานผลการนิเทศการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

1.  อาจารยสุนทร  ไคลมี ศึกษานิเทศก 7
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1
     อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
2.  อาจารยปรีชา  ศรีสรากรณ  ศึกษานิเทศก 7
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  2
     อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี
3.  อาจารยเจียมจิต  หาวหาญ ศึกษานิเทศก 7
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1
     อ.เมืองกาญจนบุรี   จ.กาญจนบุรี
4.  อาจารยผกาวรรณ  ไคลมี  ศึกษานิเทศก 7
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1
     อ.เมืองกาญจนบุรี   จ.กาญจนบุรี
5.  อาจารยวาสนา  คงมั่น  ศึกษานิเทศก 7
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  2
     อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี
6.  นางสาวพรรณรัตน  สงเคราะห ศึกษานิเทศก  7
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เขต  1
     อ.เมืองกาญจนบุรี   จ.กาญจนบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
ดัชนีความสอดคลอง

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
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ตารางที่   16   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามครูวิชาการโรงเรียน
         เพื่อพัฒนาโครงรางหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง
         สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

1. ขอบขาย/เนื้อหา
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่

เกี่ยว
ของกับการวัดและประเมินผล การเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 แนวคิดและลักษณะสําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

1.3 เทคนิค วิธีการประเมินผล
1.4 Rubric Assessment
1.5 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระ

การเรียนรู
1.6 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
1.7 การทําแผน การประเมินตามสภาพจริงใน

การจัดการเรียนการสอนดานการกําหนด
เกณฑ ตัวบงชี้ในการประเมินผล

2. วิธีการฝกอบรม
2.1 บรรยาย
2.2 ศึกษาเอกสาร
2.3  สาธิต

       2.4  ระดมสมอง
2.5 อภิปรายกลุม
2.6 ฝกปฏิบัติจริง
2.7 นําเสนอผลงาน

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่  16 (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

3 ระยะเวลาในการฝกอบรม  3 วัน
4 การติดตามผลการฝกอบรม 1 เดือนหลังการ

ฝกอบรม
5 รูปแบบการติดตามผล

5.1 แบบประเมิน
5.2 ประเมินเครื่องมือ
5.3 ประเมินเกณฑ

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1.00
1.00

1.00
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ตารางที่   17   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
         เพื่อพัฒนาโครงรางหลักสูตร เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียน
         ประถมศึกษา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

1.  ทานคิดวาครูวิชาการโรงเรียน ควรมีความรู
      เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง ในเรื่องใด
      บาง (เรียงลําดับตามความสําคัญ)
2.  ทานคิดวาการฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตาม
     สภาพจริงสําหรับครูวิชาการโรงเรียนควรมีวิธี
     การและรูปแบบการฝกอบรมอยางไร
3.  ทานคิดวาควรใชเวลาในการฝกอบรมเทาใดครู
     จึงสามารถปฏิบัติงานไดดี
4.  ทานคิดวาควรมีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ระยะ
     เวลา ในการติดตามผลการฝกอบรมอยางไร
5.  ทานคิดวาควรใชเกณฑหรือไมและอยางไร ใน
     การพิจารณาวา ผูเขารับการอบรม มีความรู
     ความเขาใจ  เจตคติ และความสามารถในการ
     ประเมินผลตามสภาพจริง

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ตารางที่   18   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม
         เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

1.   ในมาตราที่ 26 ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
      มีสาระเกี่ยวของโดยตรงกับการประเมินผลตาม
      สภาพจริง
2.   การประเมินความคิดที่ซับซอน การปฏิบัติจริง และ
      กระบวนการ เปนการประเมินผลตามสภาพจริง โดย
       ครูผูสอนเปนผูตัดสินคุณคา
3.  “การประเมินไปพรอมๆ กับการสอน ใชเครื่องมือที่
      หลากหลาย เนนการปฏิบัติจริงในสถานการณที่เปน
      จริงหรือใกลเคียง โดยผูเรียนมีสวนรวม”  เปนหลักการ
      ของการประเมินผลตามสภาพจริง
4.   กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การอาน คิดวิเคราะห
      เขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
      เปนขอกําหนดในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
      ของหลักสูตร
5.   การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ การใชขอสอบวัดผล
      สัมฤทธิ์ทางการเรียน ตางก็เปนวิธีของการประเมินผล
      ตามสภาพจริง
6.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดความถนัด
      เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่คาดหวังดานทักษะ
7.   การสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการกําหนดแนวทาง
      สัมภาษณ แตไมตองเตรียมคําถามลวงหนา
8.   วิธีการและผลงานตางก็เปนตัวช้ีวัดพฤติกรรม ความ
      ต้ังใจและความรวมมือ ตางก็เปนตัวช้ีวัดทักษะความ
      สามารถ
9.   นักเรียนจะทําอะไรไดสําเร็จ และระดับความสําเร็จอยู
      ขั้นใด  Rubric สามารถตอบคําถามนี้ได
10.  Rubric มุงหาคําตอบวา นักเรียนไดคะแนนเทาไร

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ตารางที่   18  (ตอ)

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

11.  การมุงเนนใหศิลป เปนเครื่องมือสนับสนุนใหเด็กมี
       การแสดงออก มีความคิดสรางสรรคมีบุคลิกภาพที่ดี
       เปนธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
12.   คุณลักษณะอันพึงประสงค ในกลุมสาระการเรียนรู
        การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ ความมีวินัย  ขยัน
        ซื่อสัตย ประหยัด อดทนและกตัญูตอการใช
        พลังงาน  และสิ่งแวดลอม
13.   Portfolio  นักเรียน  คือผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น มี
       วัดถุประสงคที่ชัดเจนผานกระบวนการสะสมคัดเลือก
       สะทอนความรูสึก ความคิดเห็น
14.   การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเปนขั้นตอน
        ช่ืนชมความสามารถของเด็กในกระบวนการจัดทํา
         Portfolio
15.   ครูและนักเรียน ไมควรมีสวนรวมในการกําหนด
       จุดมุงหมายของแฟมสะสมงาน เพราะเปนหนาที่ของ
       ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูฝายวัดและประเมินผล
16.   แฟมสะสมงานของครู จะไมมีคะแนนหรือระดับ
        ความสําเร็จของนักเรียนที่สอน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ตารางที่   19   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินผลการเรียนรูของตนเอง

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนี
ความสอค
คลอง

1.  พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวกับ
     การวัดและประเมินผล
2.  แนวคิดและลักษณะสําคัญของการประเมินผล
     ตามสภาพจริง
3.  เทคนิควิธีการประเมินผล
4.  เครื่องมือการประเมินผล
5.  Rubric Assessment
6.  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุม
     สาระการเรียนรู
7.  แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผล
8.  การประเมินโดยแฟมสะสมงาน

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
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ตารางที่   20   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินกิจกรรมการฝกอบรม

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

1.  เนื้อหา
2.  รูปแบบการฝกอบรม
3.  ระยะเวลาในการฝกอบรม
4.  เอกสารประกอบการฝกอบรม
5.  วัสดุอุปกรณ ประกอบการฝกอบรม
6.  การประเมินผลระหวางการฝกอบรม
7.  การประเมินผลเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม
8.  การติดตามผลการฝกอบรม ณ สถานศึกษา

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่   21   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบแบบติดตามประเมินผลการฝกอบรม
         ดานความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอน
         ของครูโรงเรียนประถมศึกษา

ผูเชี่ยวชาญ
ขอคําถาม

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

คาดัชนีความ
สอคคลอง

1.  มีแผนการสอน/แผนจัดการเรียนรู เสนอ
     กิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริง
     (1 – 2 แผน)
2.  มีกิจกรรมในแผนฯ แสดงขั้นตอนชัดเจนในการ
     ประเมินผลตามสภาพจริง โดยผูเรียนมีสวนรวม
     และสอดคลองกับเนื้อหาสาระธรรมชาติ
     ของวิชา
 3.  มีเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงที่
      เหมาะสมครอบคลุมสาระที่ตองการวัด
4.  มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน เหมาะสม
5.   มีช้ินงาน/แฟมสะสมงานของผูเรียนที่แสดง
      รองรอยการวัดประเมินตามสภาพจริง

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
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สูตรการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  2538 : 193 - 195)

ttr  =  
]2)Y(2YN][2)X(2XN[

YXXYN
−∑∑−∑

∑ ∑−∑

เมื่อ
          ttr หมายถึง  คาความเชื่อมั่น
X  และ Y หมายถึง  คะแนน  2  ชุด

         N หมายถึง  จํานวนคนในกลุม

คาสถิติความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

Correlations

1.000 .838**
. .000

41 41
.838** 1.000
.000 .

41 41

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

POSTTEST

PRETEST

POSTTEST PRETEST

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 

แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามครูวิชาการโรงเรียน
เพื่อพัฒนาโครงรางหลักสูตรฝกอบรม

เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริง  สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา
คําชี้แจง

โปรดตอบแบบสอบถามโดยขีดเครื่องหมาย  /  ลงใน       หรือเขียนขอความลงในชองวาง
ใหตรงกับขอเท็จจริงของทาน

ตอนที่ 1

ลําดับที่ สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1
2.

3.

เพศ                                  1. ชาย                           2. หญิง
อายุ                                   1. 20 – 25 ป                2. 26 – 30 ป
                                         3. 31 – 35 ป                 4. 36 – 40 ป
                                         5. 41 – 45 ป                 6. 46 – 50 ป

 7.  51 ป ขึ้นไป
ระยะเวลารับราชการ        1.  1 – 10 ป                  2. 11 – 20 ป
                                         3. 21 - 30 ป                  4. 31 ป ขึ้นไป

4.

5.

ประสบการณการเปนครูวิชาการของโรงเรียน
                                         1.  1 – 5 ป                     2. 6 – 10 ป
                                         3. 11 – 15 ป                  4. 16 – 20 ป

 5.  20 ปขึ้นไป
วุฒิทางการศึกษา             1. ต่ํากวาปริญญาตรี      2.ปริญญาตรี
                                        3. ปริญญาโท                4. ปริญญาเอก
                                        5. อ่ืน ๆ (ระบุ)……………
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 ตอนที่ 1

ลําดับที่ สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

6. วิชาเอก (ระบุ)………………………………………………

7. ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
      1.  ไมเคย    2.  เคย………คร้ัง
เร่ือง…………………………………………

ตอนที่ 2 ความตองการในดานตาง ๆ ของการฝกอบรม การประเมินผลตามสภาพจริง

คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย /  ในชองความตองการ  โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนไวดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง

              2 หมายถึง เห็นดวยนอย
                           1  หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
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ระดับความตองการ
สาระดานตาง ๆ ในการฝกอบรม

5 4 3 2 1
1. ขอบขาย/เนื้อหา

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่
เกี่ยว
ของกับการวัดและประเมินผล การเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 แนวคิดและลักษณะสําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

1.3 เทคนิค วิธีการประเมินผล
1.4 การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)
1.5 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระ

การเรียนรู
1.6 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
1.7 การทําแผน การประเมินตามสภาพจริงใน

การจัดการเรียนการสอนดานการกําหนด
เกณฑ ตัวบงชี้ในการประเมินผล

2. วิธีการฝกอบรม
2.1 บรรยาย
2.2 ศึกษาเอกสาร
2.3 สาธิต

       2.4  ระดมสมอง
2.5 อภิปรายกลุม
2.6 ฝกปฏิบัติจริง
2.7 นําเสนอผลงาน

……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
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ระดับความตองการ
สาระดานตาง ๆ ในการฝกอบรม

5 4 3 2 1

3 ระยะเวลาในการฝกอบรม  3 วัน
4 การติดตามผลการฝกอบรม 1 เดือนหลังการ

ฝกอบรม
5 รูปแบบการติดตามผล

5.1 แบบประเมิน
5.2 ประเมินเครื่องมือ
5.3 ประเมินเกณฑ

……..
……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..
……..
……..

……..
……..

……..
……..
……..

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนาโครงรางหลักสูตร

เร่ือง  การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา
………………………

ผูสัมภาษณ ………………………………………………………
ผูใหสัมภาษณ ………………………………………………………………
วันที่สัมภาษณ ………………………………………………………

ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1. เพศ  …..………………………………
2. อายุ……….. ป
3. อายุราชการรวมทั้งส้ิน…………….ป
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง …………………………………รวมเปนเวลา……….….ป
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด…………………………… วิชาเอก…………………………..
ตอนที่ 2
1. ทานคิดวาครูวิชาการโรงเรียน ควรมีความรูเร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริง ในเรื่องใดบาง

(เรียงลําดับตามความสําคัญ)……………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. ทานคิดวาการฝกอบรมเรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูวิชาการโรงเรียนควรมีวิธีการ
และรูปแบบการฝกอบรมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ทานคิดวาควรใชเวลาในการฝกอบรมเทาใดครูจึงสามารถปฏิบัติงานไดดี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. ทานคิดวาควรมีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ระยะเวลา ในการติดตามผลการฝกอบรมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5. ทานคิดวาควรใชเกณฑหรือไมและอยางไร ในการพิจารณาวา ผูเขารับการอบรม มีความรู  ความ
       เขาใจเจตคติ และความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…………
…………………..………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………

                                                                       ขอขอบคุณที่กรุณาใหความรวมมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154

ตารางที่  22  แสดงการวิเคราะหขอสอบ

หนวย

ขอ

คว
าม
รูค
วาม

จํา

คว
าม
เขา

ใจ

กา
รน

ําไป
ใช


กา
รว
ิเคร

าะห


กา
รส

ังเค
ราห



กา
รป

ระ
เมิน

คา

รว
ม

1.  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่เกี่ยวของ
     กับการวัดและประเมินผล
2.  ความหมาย  หลักการ  และลักษณะสําคัญของ
     การประเมินผลตามสภาพจริง
3.  เทคนิค  วิธีการ  และเครื่องมือการประเมินผล
     ตามสภาพจริง
4.  การจัดทําแบบประเมินคา  (Rubric)
5.  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ ของกลุมสาระ
     การเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  และ
     การประเมินผล
6.  การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงาน

1 , 4

2 , 3

5 - 8

9,10
11 -
12

14 -
15

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

4

2
2

4
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แบบทดสอบกอนการฝกอบรม
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโงเรียนประถมศึกษา

……………………………….

คําชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 16 ขอ ใหกาเครื่องหมาย  / ในชอง    หนาขอที่ทานมี
               ความเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย  X หนาขอที่ทานมีความเห็นวาไมถูกตอง

……1.   ในมาตราที่ 26 ของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีสาระเกี่ยวของโดยตรงกับการ
 ประเมินผลตามสภาพจริง

……2.   การประเมินความคิดที่ซับซอน การปฏิบัติจริง และกระบวนการ เปนการประเมินผลตาม
              สภาพจริง โดยครูผูสอนเปนผูตัดสินคุณคา
……3.  “การประเมินไปพรอมๆ กับการสอน ใชเครื่องมือที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติจริงใน

สถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียง โดยผูเรียนมีสวนรวม”  เปนหลักการของการประเมินผล
ตามสภาพจริง

……4.   กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การอาน คิดวิเคราะห เขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เปนขอกําหนดในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของหลักสูตร

……5.   การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ การใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตางก็เปนวิธีของการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

……6.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดความถนัด เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ดานทักษะ

……7.   การสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการกําหนดแนวทางสัมภาษณ แตไมตองเตรียมคําถาม
ลวงหนา

……8.   วิธีการและผลงานตางก็เปนตัวช้ีวัดพฤติกรรม ความตั้งใจและความรวมมือ ตางก็เปนตัวช้ีวัด
ทักษะความสามารถ

……9.   นักเรียนจะทําอะไรไดสําเร็จ และระดับความสําเร็จอยูขั้นใด  Rubric สามารถตอบคําถามนี้ได
……10.  Rubric มุงหาคําตอบวา นักเรียนไดคะแนนเทาไร
……11.  การมุงเนนใหศิลป เปนเครื่องมือสนับสนุนใหเด็กมีการแสดงออก มีความคิดสรางสรรค

มีบุคลิกภาพที่ดี เปนธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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……12.   คุณลักษณะอันพึงประสงค ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ ความมี
วินัย  ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทนและกตัญตูอการใชพลังงานและสิ่งแวดลอม

……13.   Portfolio  นักเรียน  คือผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น มีวัดถุประสงคที่ชัดเจนผานกระบวนการ
สะสมคัดเลือก สะทอนความรูสึก ความคิดเห็น

……14.   การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเปนขั้นตอน ช่ืนชมความสามารถของเด็กในกระบวนการ
 จัดทํา  Portfolio
……15.   ครูและนักเรียน ไมควรมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายของแฟมสะสมงาน เพราะเปน

หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาหรือครูฝายวัดและประเมินผล
……16.   แฟมสะสมงานของครู จะไมมีคะแนนหรือระดับความสําเร็จของนักเรียนที่สอน

************************** 
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แบบทดสอบหลังการฝกอบรม
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโงเรียนประถมศึกษา

……………………………….

คําชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 16 ขอ ใหกาเครื่องหมาย / ในชอง    หนาขอที่ทานมีความเห็น
  วาถูกตอง และกาเครื่องหมาย  X  หนาขอที่ทานมีความเห็นวาไมถูกตอง

…….1.   ในมาตราที่ 26 ของ พรบ.  การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีสาระเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

……2.   การประเมินความคิดที่ซับซอน การปฏิบัติจริง และกระบวนการ เปนการประเมินผลตาม
              สภาพจริง โดยครูผูสอนเปนผูตัดสินคุณคา
……3.  “การประเมินไปพรอมๆ กับการสอน ใชเครื่องมือที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติจริงใน

สถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียง โดยผูเรียนมีสวนรวม”  เปนหลักการของการประเมินผล
ตามสภาพจริง

……4.   กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การอาน คิดวิเคราะห เขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เปนขอกําหนดในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของหลักสูตร

……5.   การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ การใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตางก็เปนวิธีของ
การประเมินผลตามสภาพจริง

……6.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดความถนัด เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่
คาดหวังดานทักษะ

……7.   การสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการกําหนดแนวทางสัมภาษณ แตไมตองเตรียมคําถาม
ลวงหนา

……8.   วิธีการและผลงานตางก็เปนตัวช้ีวัดพฤติกรรม ความตั้งใจและความรวมมือ ตางก็เปนตัวช้ีวัด
ทักษะความสามารถ

……9.   นักเรียนจะทําอะไรไดสําเร็จ และระดับความสําเร็จอยูขั้นใด  Rubric สามารถตอบคําถามนี้ได
……10.  Rubric มุงหาคําตอบวา นักเรียนไดคะแนนเทาไร
……11.  การมุงเนนใหศิลป เปนเครื่องมือสนับสนุนใหเด็กมีการแสดงออก มีความคิดสรางสรรค

มีบุคลิกภาพที่ดี เปนธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
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……12.   คุณลักษณะอันพึงประสงค ในกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ ความมี
  วินัยขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทนและกตัญตูอการใชพลังงานและสิ่งแวดลอม

……13.   Portfolio  นักเรียน  คือผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น มีวัดถุประสงคที่ชัดเจนผานกระบวนการ
  สะสมคัดเลือก สะทอนความรูสึก ความคิดเห็น

……14.   การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเปนขั้นตอน ช่ืนชมความสามารถของเด็กในกระบวน
   การจัดทํา  Portfolio
……15.   ครูและนักเรียน ไมควรมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายของแฟมสะสมงาน เพราะเปน
    หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาหรือครูฝายวัดและประเมินผล
……16.   แฟมสะสมงานของครู จะไมมีคะแนนหรือระดับความสําเร็จของนักเรียนที่สอน

************************ 
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แบบประเมินความคิดเห็นตอการฝกอบรม
เร่ืองการประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

…………………………………………………
คําชี้แจง  แบบประเมินโครงการฝกอบรมฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอนคือ
            ตอนที่ 1.         เปนการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
            ตอนที่ 2     เปนการประเมินกิจกรรมการฝกอบรม
เกณฑการใหคะแนน  พิจารณารายการประเมินแลวโปรดกาเครื่องหมาย  / ในชองตามความคิดเห็นวา
                                    ทานมีการเรียนรู และหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด ตามเกณฑตอไปนี้

5 หมายถึง มีการเรียนรู/มีความเหมาะสม          มากที่สุด
4 หมายถึง  มีการเรียนรู/มีความเหมาะสม         มาก
3 หมายถึง มีการเรียนรู/มีความเหมาะสม          ปานกลาง

               2 หมายถึง มีการเรียนรู/มีความเหมาะสม          นอย
1 หมายถึง มีการเรียนรู/มีความเหมาะสม          นอยท่ีสุด

ตอนที่ 1  ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง

ระดับการเรียนรูของตนเอง
ที่ รายการประเมิน มากที่

สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอยที่สุด

1 พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยว
กับการวัดและประเมินผล

2 ความหมาย หลักการและลักษณะสําคัญ
ของการประเมินผลตามสภาพจริง

3 เทคนิควิธีการประเมินผล
4 เครื่องมือการประเมินผล
5 Rubric Assessment
6 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุม

สาระการเรียนรู
7 แผนการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผล
8 การประเมินโดยแฟมสะสมงาน
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ตอนที่ 2   ประเมินกิจกรรมการฝกอบรม

ระดับความเหมาะสม
ที่ รายการประเมิน มากที่

สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอยที่

สุด
1 เนื้อหา
2 รูปแบบการฝกอบรม
3 ระยะเวลาในการฝกอบรม
4 เอกสารประกอบการฝกอบรม
5 วัสดุอุปกรณ ประกอบการฝกอบรม
6 การประเมินผลระหวางการฝกอบรม
7 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม
8 การติดตามผลการฝกอบรม ณ สถาน

ศึกษา
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แบบติดตามประเมินผลการฝกอบรม
ดานความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอน

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา

ระดับความสามารถ
ขอคําถาม ดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)

หมายเหตุ

1.  มีแผนการสอน/แผนจัดการเรียนรู เสนอกิจกรรม
     การประเมินผลตามสภาพจริง(1 – 2 แผน)……………
2.  มีกิจกรรมในแผนฯ แสดงขั้นตอนชัดเจนในการ
     ประเมินผลตามสภาพจริง โดยผูเรียนมีสวนรวม
     และสอดคลองกับเนื้อหาสาระธรรมชาติของวิชา……
 3.  มีเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงที่เหมาะสม
      ครอบคลุมสาระที่ตองการวัด………………………..
4.  มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน เหมาะสม…………..
5.   มีช้ินงาน/แฟมสะสมงานของผูเรียนที่แสดง
      รองรอยการวัดประเมินตามสภาพจริง……………..

………..

………..

………..
………..

………..

………..

………..

………..
………..

………..

………..

………..

………..
………..

………..

เกณฑการตัดสินคุณภาพความสามารถในการปฏิบัติ
1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงานควรไดรับปรับปรุงแกไข
1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดปานกลาง
2.51 - 3.00 หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดดี
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เกณฑการประเมินผล

เกณฑการประเมินรายการประเมิน
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1)

แผนการสอน/แผนการจัด
การเรียนรู

มีแผนที่ เสนอกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริงชัด
เจนและมีรองรอยการปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ

มีแผนที่ เสนอกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริงไม
สมบูรณและมีรองรอยการ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

มีแผนที่ เสนอกิจกรรมการ
ประเมินตามสภาพจริงไม
สมบูรณและมีรองรอยการ
ปฏิบัติไมสม่ําเสมอ

กิจกรรมในแผนการสอน/
แผนการจัดการเรียนรู

แ ส ด ง ขั้ น ต อ น ชั ด เ จ น   
สอดคลองธรรมชาติวิชา และ
นักเรียนมีสวนรวม

แ ส ด ง ขั้ น ต อ น ชั ด เ จ น   
สอดคลองธรรมชาติวิชา แต
นักเรียนไมมีสวนรวม

แสดงขั้นตอนชัดเจน    ไม
สอดคลองธรรมชาติวิชา และ
นักเรียนไมมีสวนรวม

เคร่ืองมือประเมินผล ชนิด เครื่ องมือ /วิธีการวัด
เหมาะสม วัดไดตรงตามวัตถุ
ประสงค/ผลการเรียนรูที่คาด
หวัง

ชนิด เครื่ องมือ /วิธีการวัด
เหมาะสม วัดได  ไมตรงตาม
วัตถุประสงค/ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง

ชนิดเครื่องมือวิธีการวัดไม
เหมาะสม   วัดได   ไมตรง
ตามวัตถุประสงค /ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง

เกณฑการใหคะแนน เกณฑชัดเจน นักเรียนมีสวน
รวมในการกําหนด

เกณฑชัดเจน นักเรียนไมมี
สวนรวมในการกําหนด

เกณฑไมชัดเจน นักเรียนไม
มีสวนรวมในการกําหนด

ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน
ของนักเรียน

มีรองรอยการวัดตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการประเมินผล
ตามสภาพจริงอยางสม่ําเสมอ
และครบถวน

มีรองรอยการวัดตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการประเมินผล
ตามสภาพจริงไมสม่ําเสมอ
แตครบถวน

มีรองรอยการวัดตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการประเมินผล
ตามสภาพจริงไมสม่ําเสมอ
ไมครบถวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง
หลักสูตรฝกอบรม  เรื่อง  การประเมินผลตามสภาพจริง

สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา
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โดย
ชีวิน  จินดาโชติ

หลักสูตรการฝกอบรม
เรื่อง

การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา
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    คําแนะนําการใชหลักสูตรฝกอบรม
เร่ือง การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

หลักการ
1. เปนหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อพัฒนาใหมีความรู

ความเขาใจในการประเมินผลตามสภาพจริง

2.   เปนหลักสูตรฝกอบรมที่มุงเนนใหครูโรงเรียนประถมศึกษาสามารถนําความรู
      ความเขาใจจากการฝกอบรมไปปฏิบัติในโรงเรียน

3.  เปนหลักสูตรที่เนนผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางโดยมุงเนน การมีสวน
      รวมของผูเขารับการอบรม    การแลกเปลี่ยนเรียนรู          การฝกปฏิบัติจริง
      และรับความรูจากวิทยากร

จุดมุงหมาย

1. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
การประเมินผลตามสภาพจริง

2. เพื่อใหครูโรงเรียนประถมศึกษาสามารถประเมินผลตามสภาพจริง
ในการจัดการเรียนการสอน
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หนวยท่ี เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม เวลา

1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับ
  การวัดและประเมินผล

90 นาที

2  ความหมาย หลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผล
 ตามสภาพจริง

90 นาที

3  เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง 180 นาที

4  การจัดทําแบบประเมินคา ( Rubric ) 120 นาที
5  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ  ของกลุมสาระการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล
240 นาที

6  การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 150 นาที

กิจกรรมการฝกอบรม ประกอบดวย
1. บรรยาย , อภิปราย
2. ฝกปฏิบัติ
3. ระดมสมอง
4. นําเสนอผลงาน
5. รวมสรุปผลการเรียนรู
6. ทําแบบทดสอบ
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สื่อการอบรมประกอบดวย
1. ใบความรู
2. ใบงาน
3. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ
4. แผนใส
5. ปากกาเขียนแผนใส
6. กระดาษปรุฟ
7. ปากกาเคมี
8. เครื่องเสียง

 การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลกอนการฝกอบรมโดยทดสอบความรู ความเขาใจ (Pre - test)
2. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
3. ประเมินผลหลังการฝกอบรมโดยทดสอบความรู ความเขาใจ (Post - test)
4. ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
5. ประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงในการ

จัดการเรียนการสอนหลังการฝกอบรม 1 - 2
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หนวยที่ 1   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล
หนวยที่ 2   ความหมายหลักการ และลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง
หนวยที่ 3   เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริง
หนวยที่ 4   การจัดทําแบบประเมินคา ( Rubric )
หนวยที่ 5   ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการ
                    ประเมินผล
หนวยที่ 6   การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

คําชี้แจงการใชหลักสูตรฝกอบรม
เรื่อง  การประเมินผลตามสภาพจริง สําหรับครูโรงเรียน

1. โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย
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2.1 การศึกษาหลักสูตรฝกอบรมและทําความเขาใจในแตละหนวย
2.2 จัดเตรียมส่ือ เอกสารประกอบการฝกอบรมใหพรอมและเพียงพอสําหรับการฝก

อบรม
2.3  ทดสอบความรูของผูเขารับการฝกอบรมกอนการอบรม
2.4  ดําเนินการฝกอบรมตามเนื้อหา กิจกรรม ของแตละหนวยการเรียน โดยใหความรู

ในภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และ สามารถนํา
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดบรรลุวัตถุประสงค

2.5ทดสอบความรูหลังจบแตละหนวยฝกอบรมและสิ้นสุดการฝกอบรมฝกอบรม
2.6ประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการเรียนรู และความเหมาะสม

ของหลักสูตรฝกอบรม
2.7 ติดตามความสามารถในการนําความรูความเขาใจไปใชในการจัดการเรียนการสอน    

หลังการฝกอบรม  ณ สถานศึกษา

2.  การนําหลักสูตรฝกอบรม
     เรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง
     สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาไปใช
     ควรดําเนินการดังนี้
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542
ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล

เนื้อหา
1. ขอกําหนดที่เกี่ยวของจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. สรุปแนวทางการจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจสาระของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวของกับการวัด และประเมินผล
ระยะเวลาในการฝกอบรม  เวลา   90  นาที
กิจกรรม

1. บรรยาย, อภิปราย
2. ศึกษาใบความรู
3. ปฏิบัติตามใบงาน
4. สรุปและนําเสนอผลงาน
5. ทําแบบทดสอบทายหนวย

สื่ออุปกรณ
1. แผนใส  และปากกาเขียนแผนใส
2. ใบความรู, ใบงาน

การประเมินผล
1. สังเกตการทํางานกลุม
2. ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
3. คะแนนจากแบบทดสอบทายหนวย

หนวยท่ี 1
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 4  ไดนิยามมาตรฐานการศึกษาไว
เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง  
มาตรา 9(3) มีการกําหนดมาตรฐานศึกษาเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและ
กํากับ ดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  มาตรา  27  ได
กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการ
ศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในสวน
ที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในมาตรา  31 และมาตรา  34   กระทรวง
ศึกษาธิการโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนการศึกษา  ศาสนา  
ศลิปะ  วัฒนธรรมแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากมาตรา  4  มาตรา  9(3)  มาตรา  27  มาตรา 31  และมาตรา  34   แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด        
หลักสูตรแกนกลางซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชระยะเวลาในการศึกษา   12  ป  และ
กําหนดเปนการศึกษาภาคบังคับ จํานวน  9  ป  (มาตรา 17)  ลักษณะของหลักสูตรเปนหลักสูตรที่อิง
มาตราฐาน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่ตองติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล

ใบความรูท่ี 1
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ในดานการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลตองมีความสอดคลองกันกับการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  ความรูและ       
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
(มาตรา  6)  ซ่ึงใหยึดหลักการจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา)    
เปนการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่อง  (มาตรา  8)  แนว
การจัดการศึกษาใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และ  
บูรณาการตามความเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพและตามธรรมชาติ 
สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปนทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัด
การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง ปลูกฝง      
คุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู   ทั้งนี้       
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภท     
ตาง ๆ มีการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา     
ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม  ศักยภาพ (มาตรา  22, 23 
และ24)  สวนการวัดและประเมินผลในมาตรา  26  กลาววา ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน 
โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรม การเรียนการรวม     
กิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  ของแตละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา และใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสศึกษา
ตอและใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย

สรุป แนวทางการจัดการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
1. กําหนดใหมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards – Based Curriculum) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีภาระหนาที่
รับผิดชอบในการควบคุม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน และโดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
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2. การจัดการศึกษายึดหลักการใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให     
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและใหมีการพัฒนาสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูเปน
ไปอยางตอเนื่อง  โดยมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

3. การจัดการเรียนการสอน มุงเนนผูเรียนสรางโครงสรางความรูขึ้นมาดวยตนเอง และ
นําความรูนี้ไปใชไดโดยการปฏิบัติ  ซ่ึงผลจากการปฏิบัติมีลักษณะเปนชิ้นงาน ภาระงาน หรือ
กระบวนการทํางาน ทั้งนี้ ตองใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ 
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน

4. การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ (Integration)  ผสมผสานสาระความรู
ดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน   
พึงประสงค ประกอบกับใหผูสอนจัดบรรยากาศ ของการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic 
Learning)

5. ผูเรียนจะตองเรียนรูดวยตัวเอง และผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได ดังนั้น จึงใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (Learner Centered)  การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมตองคํานึงถึงความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ที่มีความแตกตางระหวางบุคคล 
(Individual  difference) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง

6. การประเมินเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุถึงความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ถูกกําหนดไว  การประเมินผลจะตองควบคูไปกับกระบวนการเรียนการ
สอน  ซ่ึงเปนลักษณะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ตางจากแนวความคิดเดิม
ที่ประเมินเพื่อตัดสิน ได – ตก , ผาน – ไมผาน หรือตองการตัดเกรดหรือจัดระดับผลการเรียน โดย
ใชแบบวัดหรือขอสอบชนิดเลือกตอบมาเปนเครื่องมือวัดกันเปนสวนใหญ

7. การออกแบบแผนการเรียนรู (Learning Design) จะตองเนนใหผูเรียนทราบวา ตอง
ถูกประเมินโดยการแสดงออกของการมีองคความรูและความสามารถนําองคความรูที่มี มาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ผลของความสามารถที่แสดงออก (Performance  Tasks)  จะถูกประเมินโดย
เกณฑการใหคะแนน (Rubrics)  ที่ไดรับการพัฒนามาเชื่อถือได  ดังนั้น  แผนการจัดการเรียนรูตาม
สภาพจริง  ผูเรียนรูวาตนเองมีความรูถึงระดับใด  ยังทําอะไรไมได  และตองการความชวยเหลือ
อะไรบางจาก  ซ่ึงแตกตางจากแบบการสอนดั้งเดิมที่ผูสอนรูวาจะสอนอะไร สอนไปถึงไหน และ
คิดวาจะสอนอะไรตอไป ผูเรียนตองสอบใหผานในสิ่งที่ผูสอนไดสอนไป จากขอสอบที่นํามาสอบ
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เอกสารอางอิง

 กระทรวงศึกษาธิการ. "กรอบแนวคิดและแนวทางการประเมินผลดวยทางเลือกใหม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544."  2545.  (อัดสําเนา)

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542.
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   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
    ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล

ชี้แจงแบงกลุม ๆ ละ  4 – 5  คน
1. เลือกประธานและเลขากลุม
2. ใหสมาชิกกลุมรวมอภิปรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ  2542  ที่

เกี่ยวของกับการประเมินผลตามสภาพจริง
3. สรุป และนําเสนอผลงานกลุมตามประเด็นตอไปนี้

แนวคิดหลักการ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..……….
วิธีการประเมิน……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เคร่ืองมือประเมิน………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
การนําผลการประเมินไปใช…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………..

ใบงานที่ 1
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แบบทดสอบหนวยท่ี 1

คําชี้แจง  จงพิจารณาขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย  /  หนาขอที่ ถูก และกาเครื่องหมาย  X  หนา
               ขอที่ผิด
……. 1.  การวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
……. 2.  สถานศึกษามีหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
……. 3.  การจัดการเรียนการสอนตองผสมผสาน หรือบูรณาการสาระความรูตาง ๆ ใหได
               สัดสวนสมดุลกัน
……. 4.  การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันได
……. 5.  การสรางหลักสูตรแกนกลาง การกําหนดโดยสรางเวลาเรียนกลุมสาระตาง ๆ ของ
               กระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา และ
               สถานศึกษา

                                                           ……………………………..

เฉลย     1.   /       2.   X          3.   /           4.   /            5.    X
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แนวคิดและลักษณะสําคัญ
ของการประเมินผลตามสภาพจริง

หนวยท่ี 2
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แนวคิดและลักษณะสําคัญ
      ของการประเมินผลตามสภาพจริง

เนื้อหา
1. ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง
2. หลักการที่จําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง
3. ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจถึงความหมายของการประเมินผล

ตามสภาพจริง
2. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจถึงหลักการที่จําเปนของการประเมิน

ผลตามสภาพจริง
3. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจถึงลักษณะของการประเมินผล

ตามสภาพจริง
ระยะเวลาในการฝกอบรม  เวลา    90     นาที
กิจกรรม

1. บรรยาย,  อภิปราย 2.    ศึกษาใบความรู 3. ปฏิบัติตามใบงาน
4.    สรุป และนําเสนอผลงานกลุม 5. ทําแบบทดสอบทายหนวย

สื่ออุปกรณ
1. แผนใส  และปากกาเขียนแผนใส 2.    ใบความรู,  ใบงาน
3. กระดาษปรูฟ และปากกาเคมี

การประเมินผล
1. สังเกตการทํางานกลุม                  2.     ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
3. คะแนนจากแบบทดสอบทายหนวย

หนวยท่ี 2
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ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่คํานึงถึง

บริบทที่ตองเปนไปตามสภาพจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการประเมินตามสภาพจริงเปนองคประกอบ
ที่สําคัญยิ่ง ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด ไดมีผูใหความหมายของ
การประเมินผลตามสภาพจริงไวหลายทาน เชน

วิชัย  วงษใหญ  (2544  :  22)  ผูสอนและผูเรียนรวมมือกันออกแบบกิจกรรมและจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมิน โดยทําการประเมินขณะทํากิจกรรมระหวางการเรียน     
การสอน ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน และเนนการประเมินเพื่อดูความกาวหนาและ
พฒันาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ ใหสะดวกตอ
การนําขอมูลมาใชใหเปนประโยชน  ลักษณะเดนของการประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมิน
ที่เปนระบบ  เปนกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะหความกาวหนาของผูเรียน  
เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินผลการเรียน โดยผูสอน ผูเรียน และผูปกครอง มีการรวมมือกัน

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  (2545  :  57)  ไดกลาวไววา  สภาพการจัดการศึกษาในอนาคตขาง
หนา  จําเปนตองพัฒนาคนใหเกิดความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ดานการสื่อสาร ฟง พูดอาน เขียน
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ดานการคิดอยางสรางสรรค   การแกปญหาที่ซับซอนได   การปรับตัว
ใหทันกับโลก  ในยุคโลกาภิวัตน   กระแสจากสังคม (นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา ฯลฯ) 
ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดการเตรียมการสอนในปจจุบัน จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู  

ความหมาย หลักการและลักษณะสําคัญ
ของการประเมินผลตามสภาพจริง

ใบความรูท่ี 2
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การพัฒนาผูเรียน ใหเกิดความสามารถดังกลาว ในชั้นเรียนทุกระดับ โดยใหผูเรียนมีความกาวหนา
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เกิดมาจากการจัดกิจกรรม      การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ประกอบดวยการปฏิบัติจริง การรวมมือทํางาน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา รวมทั้ง
ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาอีกมากมาย  หากตองการใหเกิดผลดังกลาวแก 
นักเรียน พบวา การวัดผลและการประเมินผลแบบดั้งเดิม ไมสามารถวัดความกาวหนาและผลผลิตที่
ซับซอน ที่เกิดกับผูเรียนหลายๆ ดานได และการประเมินแบบเดิม กอใหเกิดความเฉื่อยชาแกตัว     
ผูเรียน และสวนมากจะเนนความจํามากกวาความคิดในชั้นสูงและการนําไปประยุกตใช จึงเกิดแนว
คิดใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน ที่จําเปนตองผสมผสานหลักสูตรการสอนและการประเมินผล
ไวดวยกัน คือ หลักสูตร การสอน การประเมินผล   ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถกลาวไดอยางเต็มที่ถึงผล
การเรียนที่เกิดขึ้นที่มีความหมาย รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแกนักเรียน ในสภาพที่ตรงกับความ
เปนจริง

จิราภรณ  ศิริทวี  (2540  :  65)  ใหความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริงวา เปน
การประเมินที่เนนการประเมินทักษะ  การคิดอยางซับซอน  ความสามารถในการแกปญหา และการ
แสดงออก การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพ เมื่อการประเมินเกิดจากการปฏิบัติของผูเรียน
ในสภาพที่เปนจริง

สุวิทย  มูลคํา  (2541  :  14)  ไดกลาวไววา การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการ
ประเมินผลกระบวนการทํางานในดานสมองหรือการคิดและจิตใจของผูเรียนอยางตรงไปตรง
มาตามสิ่งที่ผูเรียนกระทํา โดยพยายามตอบคําถามวา ผูเรียนทําอยางไร และทําไมตองทําอยางนั้น 
การไดขอมูลจากการตอบคําถาม จะชวยใหผูสอนพัฒนาการเรียนสอนของตนและชวยผูเรียน
พัฒนาการเรียนได

บุญชวย  จงมุม  (2542  : 10)  ใหความหมายการวัดผลสภาพจริงวา เปนการวัดที่
กําหนดใหนักเรียนไดแสดงถึงกระบวนการ และ/หรือผลงานหรือความสามารถที่จําเปน ซ่ึง      
สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียนในสถานการณตาง ๆ ใหมากที่สุด

กนกวรรณ  บั้งทอง  (2542  :  9)  กลาววาการประเมินผลตามสภาพจริง เปนการ
ประเมินตามความสามารถของนักเรียนที่ไดปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนกระบวนการสังเกต บันทึก และ    
รวบรวมขอมูลจากกระบวนการหรืองานที่นักเรียนปฏิบัติจริง หรือความสามารถที่สอดคลองกับ
ชีวิตจริงมาก   ที่สุด

รัตนา  ธนธนานนท  (2542  :  32)  ใหความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง ไววา
การประเมินผลตามสภาพจริง เปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและ
วิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาผลกระทบตอเด็ก การประเมินผล
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ตามสภาพจริง จะไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน
ในการทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกที่ไดจากการปฏิบัติใน
สภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนผูคนพบ และผูผลิตความรู นักเรียน
ไดปฏิบัติจริง รวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

ตุ  จงรักษ  (2543  :  21)  กลาววา การประเมินผลตามสภาพจริง เปนกระบวนการ
สังเกตหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นักเรียนไดกระทํา และเอกสารที่เกี่ยวกับที่นักเรียนทํา การ
ประเมินแบบนี้ จะชวยใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่มีความตอเนื่อง การประเมินผลตามสภาพจริงจะมี
ประสิทธิภาพ จะตองอาศัยองคประกอบอื่น ๆ ดวยกลาวคือ เนื้อหาที่จะนํามาสอนตองสอดคลองกับ
สภาพจริง การเรียนการสอนเปนไปตามสภาพจริง รวมทั้งวิธีการใชเครื่องมือประเมิน ก็ตอง       
สอดคลองกับสภาพจริง

ประภาพิศ  ปองคํา  (2544  :  14)  ไดใหความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง   
(Authentic  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากผลงาน
และวิธีการที่นักเรียนทํา  เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาผลกระทบตอเด็ก การประเมินผลตามสภาพ
จริง เปนการประเมินที่ผสมผสานไปกับการเรียนการสอน  ซ่ึงวัดความรูความสามารถหลาย ๆ ดาน
อยางตอเนื่อง  ครูพิจารณาวา จะประเมินอะไร  อยางไร  และจะทําอยางไรกับขอมูลที่ไดรับ

หลักการที่จําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง
 จรัญ คํายัง (2544  : 51 –52)  การประเมินผลการเรียนในปจจุบันยังใหความสําคัญตอ
การสอบ ดวยขอสอบขอเขียน ซ่ึงขอสอบขอเขียนยังมีขอจํากัดในการใชอยูหลายประการเชน

1. ขอสอบแตละขอวัดความรูเปนสวน ๆ เปนองคความรูยอย ๆ จํานวนมาก ๆ ก็ถือวาดี 
แตการสอบปจจุบันยังไมเนนการสอบ โดยใชเนื้อหายอย ๆ มาผสมผสานรวมทั้งใชความคิด        
ซับซอนระดับสูง (Complex Thinking  or High Order Thinking Level)

2. ขอสอบขอเขียนยังจํากัดความคิดของผูสอบ เชน  การใหเลือกตอบหรือเติมคําส้ัน ๆ 
แมแตขอสอบที่เปนการแสดงความคิดเห็น ผูสรางขอสอบมักจะจํากัดแนวทางใหตอบหรือจํากัด
จํานวนบรรทัดที่เขียน เชน ตอบไมเกิน  5  บรรทัดหรือ  10  บรรทัด จริง ๆ แลวนาจะใหผูสอบมี
อิสระในการตอบเพราะผูสอบเองคงตองแบงวลาในการตอบขอสอบอยูแลว

3. วัดความกาวหนาหรือการพัฒนาไมชัดเจน กรณีนี้จะเห็นไดจากการวัดกอนเรียน
และหลังเรียน (Pre - test and Post - test) เพราะเปนการดูพัฒนาการจากคะแนน สมมุติวา สมมาตร
สอบกอนเรียนได 4  คะแนน หลังเรียนได  7  คะแนน แสดงวาสามรถพัฒนาขึ้นได  3  คะแนน ตาม
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ตัวเลข แตจริง ๆ แลว ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น  3  คะแนน อาจจะไมไดมาจากคะแนนเดิม  4  คะแนนก็ได 
รวมทั้งยังมีความคลาดเคลื่อนตาง ๆ ในการสอบ ตัวขอสอบ ความลําเอียงของขอสอบ และตัวแปร
แทรกซอนตาง ๆ ขณะดําเนินการสอนและการสอบ ดังนั้นตัวเลขที่ไดจากการสอบเพิ่มขึ้นจึงไมได
แสดงถึงการพัฒนาอยางชัดเจน

4. อางสรุป (Generalized) คุณลักษณะบางประการไมได เชนการที่สอบเขียนบรรยาย
การวายน้ําทาผีเสื้อไดอยางถูกตองตามวิธีการ ตรวจแลวตองใหคะแนนเต็มจริง ๆ แลวจะบอกได
หรือไมวาผูสอบจะวายน้ําทาผีเสื้อไดเหมือนในการเขียนตอบ คงตองลงมือปฏิบัติจริง จึงจะเชื่อถือ
ได นั่นคือการเขียนตอบมิอาจอางสรุปวา ผูสอบสามารถปฏิบัติไดดังที่เขียนตอบ

5. สถานการณในการสอบไมสอดคลองกับการเรียนรูในโลกแหงความเปนจริง สวน
มากขอสอบขอเขียนในปจจุบันเรามักพยายามจะสรางเปนสถานการณแลว ใหนักเรียนตอบให   
สอดคลองกับสถานการณ แตสถานการณในขอสอบจะเปนเรื่องของกระบวนการคิดเสียเปน     
สวนใหญ แตในโลกของชีวิตจริงเมื่อเกิดความคิดแลวควรจะสื่อสารความคิดออกมาได และลงมือ
ปฏิบัติส่ิงที่ตนคิดได ดังนั้นสถานการณที่กําหนดขึ้นในขอสอบ จึงมักไมสอดคลองกับการเรียนรูใน
ชีวิตจริง

6. การดําเนินการสอบขอเขียนมักจะกระทําโดยแยกออกจากการเรียนการสอน ซ่ึงแนว
คิดปจจุบันการสอนการเรียน และการประเมินนาจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน จะไมมีการจัดการสอบที่
เปนพิธีการทําใหผูสอบรูสึกวาตนเองถูกสอบ ในเชิงจิตวิทยากลาวในเรื่องนี้วา บุคคลจะปฏิบัติงาน
อยางเต็มศักยภาพถาไมรูสึกวาตนถูกสังเกต ถาจะทําใหการประเมินผลสอดคลองกับแนวคิด         
ดังกลาว จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลไปพรอม  กัน โดยผูเรียนไมรูสึกวา
ตนถูกประเมิน

จากขอจํากัดของขอสอบขอเขียนดังกลาวที่ทําใหบอกไมไดชัดเจนถึงความสามารถของ
บุคคล และยังมีประเด็นที่ควรมองในเรื่องของการวัด (Measure) การวัดที่เชื่อถือไดมากที่สุดเห็นจะ
เปนการวัดทางฟสิกส เชน ถาจะวัดขนาดของโตะ ก็จะใชเครื่องมือที่ถือวาเปนมาตรฐาน คือหนวย
เซนติเมตร หรือ นิ้ว สามารถจะบอกไดวา โตะกวาง ยาว และสูงเทาใด ถาตองการทราบน้ําหนัก ก็
ช่ังดวยตาชั่งวาหนักกี่กิโลกรัม จะเห็นวาการวัดทางฟสิกสจะมีทั้งความเที่ยงตรง (Valility) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) สูงมาก แตการวัดดวยขอสอบเปนการวัดทางจิตวิทยาหรือทางสังคม
ศาสตร ซ่ึงเกิดความไมชัดเจนทั้งในเรื่องคุณลักษณะที่วัด (Attribute) และเครื่องมือที่วัด ดังนั้นทํา
อยางไรจึงจะทําใหคุณลักษณะที่วัดเปนรูปธรรมมากขึ้น และวัดดวยเครื่องมือที่บอกคุณลักษณะได
ขัดเจนขึ้น จึงเกิดทางเลือกใหมในการประเมิน (Alternative Assessment) นั่นคือ  การประเมิน  
สภาพจริง (Authentic Assessment)
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ในการประเมินผลที่ผานมาและปจจุบัน นิยมใชแบบทดสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูเรียน  เพื่อจัดลําดับความสามารถของผูเรียน การประเมินผลแบบนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลเทานั้น สวนการประเมินผลเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรู การสอนซึ่งยังขาดการ
ประเมินอยูมาก (Bloom,Hastings and Maclaus,  1971  อางในสมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  2544  :  91)

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2545 : 98, 99) กลาวถึงปรัชญาพื้นฐานของการประเมินตาม
สภาพจริงไว  9  ประการ คือ  1) มุงเนนความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความหมายไดหลากหลาย มิได
มีความหมายเดียวสําหรับทุกคนในทุกโอกาส   2) การเรียนรูเปนเรื่องของกระบวนการที่เปนธรรม
ชาติ มีบูรณาการ และเปนสวนหนึ่งของชีวิต  3)  มุงเนนกระบวนการ  และผลผลิต    4) มุงเนนการ
สืบสวนสอบสวน   5) มีจุดหมายเพื่อกระตุน และอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน   6) 
เนนการเชื่อมโยงระหวางพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  7) มีความเชื่อวาการตัดสินใจในสิ่งที่
จะสอนและสิ่งที่จะวัดเปนเรื่องอัตนัย และเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณคา  8) เนนการมีสวนรวมในการ   
ตัดสินใจ โดยผูสอนควรรวมมือกับผูเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน และรวมกันตรวจสอบ
วาไดเรียนรูมากนอยเพียงใด ซ่ึงนับเปนกระบวนการตัดสินใจเชิงประชาธิปไตย  9) การเรียนรูเปน
กระบวนการที่เกิดจากความรวมมือ

ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  (2545  ;  57)  ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลไว
ดังนี้

1. การมองภาพจัดการศึกษาในอนาคตขางหนาจําเปนตองพัฒนาคน ใหเกิดความรู 
ทักษะ และคุณภาพอยางไรบาง

-  ดานการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน การใชเทคโนโลยีสมัยใหม
-  ดานการคิดอยางสรางสรรค การแกปญหาที่ซับซอนได
-  การปรับตัวใหทันโลกยุคโลกาภิวัตน

2. กระแสจากสังคม (นักวิชาการ  นักจิตวิทยา  นักสังคมวิทยา ฯลฯ ไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับการจัดการเตรียมการสอบในปจจุบัน  จะตองมีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อนําไปสูการพัฒนา     
ผูเรียน ใหเกิดความสามารถดังกลาวในชั้นเรียนทุกระดับ โดยใหผูเรียนมีความ กาวหนาในผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย
การปฏิบัติจริง การรวมมือการทํางาน การคิดอานอยางมีวิจารณญาณ  การแกปญหา รวมทั้งทักษะ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาอีกมากมาย หากตองการใหเกิดผลดังกลาวแกนักเรียน 
พบวาการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม ไมสามารถวัดความกาวหนาและผลผลิตที่ซับซอนที่เกิด
กับ       ผูเรียนหลาย ๆ ดานได  และการประเมินแบบเดิมกอใหเกิดความเฉื่อยชาแกตัวผูเรียน และ
สวนมากจะเนนความจํามากกวาความคิดในชั้นสูง และการนําไปประยุกตใชจึงเกิดแนวความคิด
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ใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่จําเปนตองผสมผสานหลักสูตร การสอน และการประเมินผล
ไวดวยกัน  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถบอกกลาวไดอยางเต็มที่ ถึงผลการเรียนที่เกิดขึ้นมีความหมาย รวม
ทั้งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแกนักเรียนในสภาพที่ตรงกับความเปนจริง

กรมวิชาการ  (2539  :  7 – 10)  ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานการประเมินผลตามสภาพ
จริงวา การประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพจริงเกี่ยวของกับเด็กในเรื่อง หลักการเกี่ยวกับศึกษา 
หลักการเรียนรู หลักการแหงการเรียนรู หลักการการสอน  และหลักของการประเมินผล ดังตอไปนี้

ก. หลักการเก่ียวกับการศึกษา
1. เด็กมีความสามารถ กระตือรือรนที่จะเรียนรู และเชื่อในส่ิงที่เรียนรู
2. การจัดสรางเสริมประสบการณที่ดี จะกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และ

สามารถกําหนดทิศทางการเรียนรูดวยตนเอง
3. เด็กสามารถสรางความรูขึ้นได ถามีปฎิสัมพันธกับบุคคลอื่น และการจัดสื่อที่มี

ความหมาย รวมทั้งสถานการณที่เปนจริง
4. เด็กจะมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย   จิตใจ  อารมณ  สังคม และสติปญญา

ดวยอัตราที่แตกตางกัน
5. เด็กเล็ก ๆ ตองการพัฒนาการพรอมกันโดยรวมทั้งตัว

ข. หลักการเรียนรู
1. การเรียนรูเกิดจากรูปธรรมไปสูนามธรรม โดยการสํารวจและไตถามการเพิ่มพูน

สภาพแวดลอม บรรยากาศแหงการเรียนรู สภาพสังคมที่กระตุนใหเกิดปฎิสัมพันธกับผูเรียน ผูใหญ
เสริมสราง ช้ีแนะ

2. เมื่อเกิดการเรียนรูแลวยอมเขาฝงลึกภายในจิตใจ
3. มีความหลากหลายทางสติปญญาที่แตกตางกัน ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรู เชน  

ภาษา  ดนตรี
4. การเรียนรูทั้งหมด จะมีพื้นฐานมาจากเด็กเล็ก ๆ

ค. หลักการแหงการเรียนรู
1. ความรูเกี่ยวกับรากฐานทางภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ตางกัน
2. ความรูหลากหลายวิชา  เชน   วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  สังคมศึกษา เปนตน
3. ทั้งผลผลิตและกระบวนการมีความสําคัญตอการไดมาซึ่งความรู
4. กระบวนการแกไขปญหาจะชวยใหความรูคงอยู มากกวาการทองจํา
5. ความรูใหม ๆ จะเสริมสรางขึ้นตอจากความรูและประสบการณเดิม และจะมี    

อิทธิพลตอการเรียนรูของแตละบุคคล
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6. ในสถานการณที่มีความหมายตอตัวนักเรียน จะชวยเสริมสรางความรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

7. การเสริมสรางพัฒนาความรูเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต
8. ไมมีความรูใดที่จะอยูคงที่ได จึงจําเปนที่ทุกคนจะตองแสวงหาเพิ่มเติมอยูตลอด

เวลา
ง. หลักการของการสอน
1. ครูจะตองมีการฝกฝนทักษะการสอนเปนพิเศษ โดยเฉพาะกับการสอนเด็กเล็ก ๆ
2. เปนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางมากกวาทักษะการทองจําเนื้อหาสาระ

ตามหลักสูตร
3. การสอนจะเนนการฝกฝนเปนรายบุคคล และเปนกลุมเล็ก ๆ
4. การสอนจะตองพัฒนาการคนควา  ศึกษาวิจัยครูใหม ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

ของเด็กและพัฒนาการของการเรียนรู
5. การสอนจะรับผิดชอบในการเสริมสรางความรูในทุก ๆ ดานสาขาวิชา
6. การสอนจะตองยอมรับความแตกตางทางดานวัฒนธรรม และวิธีการเรียนรูที่

แตกตางกันของเด็ก
7. การสอนและการประเมิน จะตองดําเนินไปดวยกัน เกี่ยวกันอยางใกลชิด
จ. หลักของการประเมิน
1. การประเมินผลดวยการเปรียบเทียบกับกลุมใหคุณคานอยมาก
2. การประเมินที่แทจริง  มิใชสะทอนขนาดหรือปริมาณความรู แตจะเปนการ

สะทอนปฎิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม และความสามารถที่ปรากฏออกมา
3. การประเมินที่แทจริง มีรากฐานของความเปนวิทยาศาสตรในการใหขอมูลทาง

ดานพัฒนาการ ความคิด และจิตวิทยา
4. ประเมินที่แทจริงจะใหขอมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับผูเรียนรวมทั้งกระบวนการทาง

การเรียนรู
5. การประเมินที่แทจริง จะตองคํานึงถึงสติปญญาที่แตกตางกัน วิธีการเรียนรูที่

แตกตางกัน ในบริบทที่จัดการเรียนรูที่แตกตางกันจะสะทอนความเขาใจในความแตกตางของ
มนุษยไดดีที่สุด

6. การประเมินที่แทจริง มีรากฐานจากการพัฒนาการของเด็ก จะสามารถพยากรณ
การแสดงออกตอไปขางหนาไดเที่ยงตรง
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7. คุณภาพของการประเมินผล จะมีความเปนปรนัยและเชื่อมั่นเกี่ยวกับความ
สามารถของผูเรียน

8. การพัฒนาการประเมินผลที่ดีจะสืบเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรที่ดีซ่ึงจะ
ตองทําไปพรอมกัน

9. การประเมินที่แทจริง จะตองเปดโอกาสใหผูเรียน และครูสะทอนเปาหมายและ
แนวทางแหงการประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี

จากหลักการจําเปนของการประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินเพื่อดูความ     
กาวหนาการแสดงออกของผูเรียนแตละคนบนพื้นฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู ดวย
เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริง จะตองหลอมรวมการเรียน การสอน 
และการประเมินเขาดวยกัน จะตองประเมินอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดย       
ผูเรียนมีสวนรวม เนนการปฏิบัติจริงในสถานที่ที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับธรรมชาติความเปน
จริงของการดําเนินชีวิต และบนรากฐานทางวัฒนธรรม ที่ผูเรียนอาศัยอยูและจะตองเรียนรูใหเห็น
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพใหเต็ม
ที่สูงสุด ตามสภาพความเปนจริงของแตละบุคคล

ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผลตามสภาพจริง เปนทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับการวัดและประเมินผล 

ซ่ึงเขามามีบทบาททดแทนการประเมินแบบทดสอบ ที่สวนใหญเปนแบบเลือกตอบ  ไมสามารถวัด
และประเมินผลไดแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2542  :  2)

จรัญ  คํายัง (2544 : 52 –53) ไดกลาวไววา การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินที่ไม
เนนการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดอยาง        
ซับซอนของนักเรียน (Complex Thinking Skill)  ในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหาและ
การประเมินตนเอง ความพยายามในความรวมมือ (Cooperative Effort) ซ่ึงคลายคลึงกับโลกของ
งานจริง (World Of Work) ภายนอกโรงเรียน

การประเมินสภาพจริง  เปนการวัดและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย  
(Meaningful) ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประเมินโปรแกรมการสอน   และประเมินความกาวหนา
ของนักเรียน

การประเมินสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน (Current 
Work) ของนักเรียน และส่ิงที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง
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การประเมินสภาพจริง  เปนการผูกติดนักเรียนกับงานที่อยูในโลกแหงความเปนจริง
(Real-World Tasks) เพราะนักเรียนจะมีแรงกระตุนมากกวา และมีการถายโยง (Tranferbility)ได
มากกวาการกระทําดั้งเดิม (Tradition) ที่เคยใชกันอยูในลักษณะของ   สถานการณจําลอง

ลักษณะของการใหนักเรียนแกไขปญหา การเขียนเรียงความ การกระทําเพื่อแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร การใช  Computer การสรางสถานการณใหเหมือนการแกปญหาโลกแหงความเปน
จริง  (Simulation of Real- World Problems)  และการรวบรวมงานของ นักเรียนในแหลงรวมขอมูล 
(Portfolios) การวัดสิ่งตาง ๆ เหลานี้หลายดาน โดยปกติแลวการวัดเชนนี้ คือการประเมินแบบ  
สภาพจริง เพราะวาเปนการประเมินการปฏิบัติงานที่มีคุณคาตอนักเรียนและยังไดกลาวถึง ลักษณะ
ของการประเมินสภาพจริง (Characteristics  of  Authentic Aamt.) คือ

1. กระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา (Celebrates Learning and Development)
2. เนนการพัฒนาที่ปรากฏ (Emphasizes Emerging Development)
3. เห็นความแกรงของผูเรียน (Capitalizes upon the Strengths)
4. ใหการพัฒนาอยางเพียงพอ (Developmentally Appropriat)
5. อยูบนพื้นฐานของชีวิตจริง (Based on Real – life Events)
6. เนนการปฏิบัติ (Performance Based)
7. สัมพันธกับการเรียนการสอน (Related to Instruction)
8. การพัฒนามีความสมบูรณและแสดงความตอเนื่องของการสอน (Development

can be Valid and can Inform Continuing Instruction)
9. เนนการเรียนรูที่มีจุดมุงหมาย (Focuses on Purposeful Learning)
10. เกิดขึ้นในทุก ๆ บริบท (Ongoing in all Contests)
11. ใหการเรียนรูและความสามารถในลักษณะกวาง (Provides a broad and General 

Picture of Student Learning and Abilities)
12. การเกิดจากความรวมมือของครู นักเรียน ผูปกครอง และผูอ่ืนที่มีความจําเปน 

(Collaborative among Teachers, Students, Parents and Others as Needed)
ปฏิพัทธ  สุวรรณศร  (2539 : 7) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพ

จริงไดสอดคลองกัน คือ  1) ตองเสริมสรางพัฒนาการเรียนรู   2)  เนนใหเห็นพัฒนาการอยางเดนชัด   
3)  ใหความสําคัญกับจุดแข็งของนักเรียน   4)  จะตองตอบสนองกับหลักสูตรที่เนนสภาพจริง   5)  
มีพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง   6)  มีพื้นฐานบนการแสดงออกจริง   7) สอดคลองกับการ
เรียนการสอน   8) การจัดการเรียนการสอนจะมีวิจัยและพัฒนาที่ตองสอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก  9) ตองเนนการเรียนรูอยางมีจุดหมาย  10) ตอบสนองไดกับทุกบริบท  เนื้อหาสาระ  11) ตอบ
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สนองการเรียนรู และความสามารถชองนักเรียนอยางกวางขวาง  12) เกิดความรวมมือกัน ระหวาง   
ผูปกครอง ครู และนักเรียน รวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอ่ืน ๆ

วิงกินส  (Winggins, G.  1989  : 141 - 147)  ไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมินตาม
สภาพจริงออกเปน  4  ลักษณะ   คือ  1) การปฏิบัติในสภาพจริง   2)  เกณฑที่ใชในการประเมิน   3)  
การประเมินตนเองและ   4)  การนําเสนอผลงาน
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 บุญชวย  จงมุม. “การสรางเครื่องวัดผลสภาพจริงเรื่องพืชกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2542.

 ประภาพิศ  ปองคํา. “การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู
ที่แทจริง และการวัดการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแฟมสะสมงานใน
วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานการประถม
ศึกษา จังหวัดขอนแกน.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544
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ประเสริฐ  สุภิรักษ. "การประเมินผลตามสภาพจริง  เอกสารประกอบการอบรม สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค." 2545.  (อัดสําเนา)

รัตนา  ธนธนานนท. “การพัฒนาการใชอิเล็กทรอนิกสพอรทโฟลิโอ ในศูนยการเรียนสําหรับเด็ก
วัยอนุบาล.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.

ศิริมาส  พฤหัสนันท. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องทักษะและวิธีสอน สําหรับครู
อาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาศิลปากร , 2542.

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง.
เชียงใหม : โรงพิมพแสงศิลป , 2545.

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542.
กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ , 2545.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  "ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม."  2540.  (อัดสําเนา)
สุวิทย  มูลคํา. แฟมสะสมงาน. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีพีพรินทจํากัด , 2541.
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     แนวคิดและลักษณะสําคัญ
        ของการประเมินผลตามสภาพจริง

คําชี้แจง
1. แบงกลุม ๆ ละ  4 – 5  คน
2. เลือกประธานและเลขากลุม
3. มอบหมายใหสมาชิกแตละคนในกลุมศึกษาความหมาย หลักการ และลักษณะของ

การประเมินผลตามสภาพจริง
4. สมาชิกแตละกลุมที่ไดศึกษาในเนื้อหาเดียวกันประชุม สรุปสาระและหาวิธีการ

อธิบายใหสมาชิกทุกคนทราบ
5. สมาชิกทุกคนกลับประจํากลุมเดิม แลอธิบายเนื้อหาที่รับผิดชอบใหกลุมทราบทุก

เนื้อหาที่ไดรับมอบหมาย
6. กลุมมอบหมายใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาสาระทั้งหมดและนําเสนอ

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 2
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แบบทดสอบหนวยท่ี 2

คําชี้แจง  จงพิจารณาขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย  /  หนาขอที่ ถูก และกาเครื่องหมาย  X  หนา
               ขอที่ผิด
……. 1.  การประเมินตามสภาพจริง จะตองหลอมรวมการเรียน การสอน และการประเมินเขา
               ดวยกัน
……. 2.  ความสามารถของนักเรียนที่ปฏิบัติไดจริง การแสดงออกถึงกระบวนการ คิดอยางตรง
               ตรงไปตรงมา เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการประเมินตามสภาพจริง
……. 3.  การใหผูเรียนตอบคําถามโดยเติมคําส้ัน ซ่ึงกําหนดจํานวนหนา จํานวนบรรทัด เปนการให
               อิสระตอผูเรียนในการคิดอยางเสรี
……. 4.  หนาที่ของครูผูสอน จะตองพิจารณาวา จะเปนอะไร อยางไร และทําอยางไรกับขอมูล
               ที่ไดรับ
……. 5.  การวัดและประเมินผลแบบเดิม ไมสามารถวัดความคิดช้ันสูง หรือวัดความกาวหนาและ
               ความคิดที่ซับซอนได

                                                           ……………………………..

เฉลย     1.   /        2.    /         3.   X           4.  /            5.    /
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เทคนิค  วิธีการและเครื่องมือการประเมินผล

หนวยท่ี 3
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เทคนิค  วิธีการและเครื่องมือการประเมินผล

เนื้อหา
1. เทคนิค และวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
2. เครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเทคนิค วิธีการประเมินผลตามสภาพ

จริง
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถสรางเครื่องมือการ       

ประเมินผลตามสภาพจริง
ระยะเวลาในการฝกอบรม  เวลา    180   นาที
กิจกรรม

1. บรรยาย, อภิปราย
2. ศึกษาใบความรู
3. ปฏิบัติตามใบงาน
4. ทําแบบทดสอบทายหนวย

สื่ออุปกรณ
1. แผนใส และปากกาเขียนแผนใส                   2.  ใบความรู,  ใบงาน
3. กระดาษปรูฟ และปากกาเคมี

การประเมินผล
1. สังเกตการทํางานกลุม
2. ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
3. คะแนนจากแบบภาคทดสอบ

หนวยท่ี 3
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เทคนิค  วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง
เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริง จะใชการกระตุนเพื่อทาทายผูเรียนใหแสดงออก

ในภาคปฏิบัติ โดยบูรณการความรูและประดิษฐช้ินงาน รวมถึงการพัฒนาการเขียนเปนรายงาน และ
การนําเสนอดวยปากเปลาแทนการทองจําในรูปของการระลึกได (Recall) หรือการจําได
(Recongnition) เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือเนื้อหาที่ไดทองจําเหตุที่เรียกวาเปนการประเมินตาม
สภาพจริงก็เพราะการประเมินโดยวิธีนี้ ผูเรียนตองแสดงหรือสาธิตใหเห็นวาผูเรียนทําอะไรไดบาง
เชนเดียวกับวิธีการที่ผูคนในสังคมนอกโรงเรียนทําได ซ่ึงผูเรียนจะตองพิสูจนโดยการแสดงออกให
เห็นโดยชัดเจน แทนการทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซ่ึงเปนการโตตอบกับขอเท็จจริงที่ได
ทองจํามา

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2539  :  7 –
11 ) ไดเสนอวิธีประเมินไว คือ 1)  การสังเกต   2) การสัมภาษณ  3) การตรวจงาน  4) การรายงาน
ตนเอง  5) การใชบันทึกจากผูเกี่ยวของ  6) การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  7) การประเมิน
โดยใชแฟมสะสมงาน  ซ่ึงสอดคลองกับปฏิพัทธ  สุวรรณศร (2539 : 24 – 33)ไดเสนอเทคนิควิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมสําหรับครู คือ 1) การสังเกต (Observation) 2) การบันทึก (Record) พฤติกรรม
(Anectotal  Records)   3) แบบสํารวจรายการ  (Checklists)   4) มาตราสวนประมาณคา  (Rating
Scales)   5) การสุมเวลา  (Time  Sampling) 6) การสุมเหตุการณ  (Event  Sampling)   7) การ
สัมภาษณ (Interview) และ  8) แฟมสะสมงาน  (Portfolio)และยังไดเสนอยุทธวิธีประเมิน  คือ

เทคนิค  วิธีการและเครื่องมือการประเมินผล

ใบความรูท่ี 3
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การประเมินอยางเปนทางการ
การประเมินอยางเปนทางการ   อาจจะหมายถึงการประเมินดวย   ขอสอบมาตรฐาน ซ่ึง

แตกตางจากขอสอบที่ครูสรางขึ้นใชในการเรียนการสอน จะครอบคลุมไปถึงวา ทําอยางไร เมื่อใด
ใครทํา และกําหนดเวลาเมื่อใด ผลการสอบจะออกมาเปนคะแนนที่โดยมากจะเปรียบเทียบกับกลุม
ขอสอบดังกลาว โดยมากมักจะเปนขอสอบมาตรฐานที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานสําหรับพัฒนา
ขอสอบมาตรฐานโดยเฉพาะ ซ่ึงกระทรวง จังหวัด หรือโรงเรียนกําหนดใหมีการสอบเพื่อดูคุณภาพ
การศึกษา เชน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอสอบวัดความพรอม ขอสอบวินิจฉัยขอ
บกพรอง ขอสอบความถนัด ขอสอบวัดความสามารถทางวิชาการ เปนตน

การประเมินอยางไมเปนทางการ
การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้

2.1)  อยูบนพื้นที่ของการปฏิบัติ   2.2) ใหความสําคัญกับจุดแข็งของผูเรียน  2.3)     อยูบนพื้นฐาน
ของสถานการณที่เปนจริง     2.4) เนนทักษะที่แสดงออกอยาง ชัดเจน   2.5) เปนการเรียนอยางมี
ความหมาย   2.6) สัมพันธกับการเรียนการสอน  2.7) ใชไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ  2.8)
แสดงภาพรวมของการเรียนรู และสมรรถภาพของเด็ก  2.9) อยูบนพื้นฐานของหลักสูตรที่เปน
สภาพจริง  2.10) เอื้ออํานวย สนับสนุน สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กทุกดาน คุณสมบัติ
ดังกลาวขางตน เสนอแนะวาการประเมินจะมีครูเปนสื่อกลาง เด็กเปนศูนยกลาง ตองอยูกับหลักสูตร
ดําเนินการตลอดเวลา และสะสมเรื่อย ๆ รวมทั้งขึ้นอยูกับทฤษฎีพัฒนาการของเด็ก

การประเมินเหลานี้ แมจะไมเปนทางการ แตจะตองมีการกําหนดเกณฑ  (Rubric) เกิด
ความยุติธรรมและสามารถแปลผลได การประเมินอยางไมเปนทางการจึงเกิดการแสวงหาวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งการประเมินจะตองสามารถ  1) ผนึกเขาไปกับหลักสูตรที่สอดคลองความเปนจริง
(Authentic Curriculum) และสอดคลองกับเปาหมายและจุดประสงค 2) ช้ีนําความรูที่เด็กเกิด
พัฒนาการและเรียนรูทั้งทางรางกายและจิตใจ  3) แสวงหาตัวอยางที่เปนตัวแทนทุกขอบเขตของ
เนื้อหาสาระ   4) เปนประโยชนตอนักเรียนและโครงการเรียน  5) ดําเนินการตลอดเวลาและสะสม
มาจากการสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ดานและตัวอยางของผลผลิตของเด็ก  6) แสดงออกถึงวัฒน
ธรรมและวิธีการการเรียนรูของนักเรียนแตละคน  7) เกิดความเชื่อถือและไววางใจตอผูที่มีสวนรวม
ในการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางเพื่อนนักเรียนและผูปกครอง

ในสวนของการประเมินผลตามสภาพจริง พอสรุปไดวา เปนวิธีการวัดประเมินผลที่
ตองการตอบสนองการประเมินความสามารถ ทักษะ ความคิดขั้นสูงที่สลับซับซอน การแกปญหา
การปฏิบัติจริง    ตลอดจนความสามารถ    ในการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน     ของนักเรียน  โดย
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เสนอแนวคิด แนวทางปฏิบัติเปนระบบ คือ  1) ปรัชญาพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง  2)
ลักษณะสําคัญ ของการประเมินตามสภาพจริง  3) ขอบเขตของการประเมิน  4) เทคนิค ยุทธวิธี และ
เครื่องมือการประเมิน  ซ่ึงการทดสอบแบบที่ใชในปจจุบัน    โดยเฉพาะการสอบดวยขอสอบเลือก
ตอบ       ไมสามารถตอบคําถามดังกลาวได  ดังนั้น การประเมินผลตามสภาพจริง จะเปนแนวทาง
ใหไดขอมูลที่ถูกตอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ และสนองความตองการของ
หลักสูตรและสังคม

จรัญ คํายัง (2544  :  53 – 53) การนําการประเมินสภาพจริงมาใชในการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง ครู ควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้

1. การประเมินผลควรประเมินจากการปฏิบัติของนักเรียนตามสภาพจริงใหมากที่สุด
2. การสอนครูควรยึดตัวหลักสูตรไมยึดตําราเลมใดเลมหนึ่ง
3. ครูใชขอมูลจากการประเมินผลของนักเรียนมาวางแผนการสอน
4. ครูจะตองใชยุทธศาสตรการสอนอยางหลากหลาย  (Varied Instructional Strategies)
5. ขอมูลตาง ๆ ที่นักเรียนไดปฏิบัติอยางมีความหมาย (Meaningfull of Student

Performance) ควรจะนําไปใหผูปกครองไดรับทราบดวย
6. มีการกระตุนนักเรียนใหทําขอสอบและปฏิบัติในชั้นเรียน
7. จัดโครงสรางตาง ๆ อยางมีระบบ และมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการสอน

(Instructional Practices)
8. ครูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรการสอน เชน การทําแผนการสอน
9. ครูจะตองวางแผนการพัฒนาการสอนในระดับโรงเรียน
10. ยอมรับและใชการประเมินสภาพจริง ในการประเมินผล

เคร่ืองมือการประเมินผลตามสภาพจริง
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลมีมากมายหลายรูปแบบ   ผูสอนควรพิจารณา เลือกนํา

มาใชใหสอดคลอง    เหมาะสมกับกระบวนการสอน    และกระบวนการเรียนรูของผูเรียน   เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด         บางครั้งอาจตองปรับวิธีการดัดแปลงเครื่องมือวัดเพื่อใชสําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ    บางกรณีจําเปนตองใชเทคนิคการประเมินที่ผสมผสานหรือหลากหลาย 
เพื่อใหไดภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่กวางขวางและสมบูรณขึ้น

วิธีการวัดและเครื่องมือท่ีสามารถนํามาใชควบคูกับการจัดการเรียนรู  ไดแก
1. การทดสอบ ( Testing )    การทดสอบเปนเทคนิคที่นิยมใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน   โดยเครื่องมือท่ีนิยมใชกันแพรหลาย  คือ  แบบทดสอบ  ซ่ึงแบบทดสอบสามารถจําแนก
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ไดเปนประเภทใหญ ๆ  2 ประเภท  คือ ประเภทที่เปนปรนัย  และประเภทที่เปนอัตนัย ซ่ึงรูปแบบ
ของขอคําถามที่เปนปรนัยที่ใชกันมาก   มี  4  แบบ  คือ  เติมคํา  เลือกตอบ  จับคูและผิดถูก

ก. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์    อาจเปนแบบทดสอบที่ครูสรางเอง  ซ่ึงเนนการสราง
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดไว    ผูสอนเปนผูสรางขึ้นใชเปนคร้ังคราว   
เมื่อจะใชอีกตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการวดั      เพื่อใหไดขอมูลสําหรับปรับปรุงพัฒนา        
ผูเรียน  ทั้งนี้แบบทดสอบดังกลาวอาจจัดทําในลักษณะเลือกตอบ ถูก–ผิด จับคูและการใหผูเรียน
เขียนตอบ  เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในการวิเคราะห  สังเคราะห  คิดแกปญหา ถายทอด
ความรูสึก  ความคิดเห็นของตนเองผานการเขียน หรือการใชแบบทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาจนมี
คุณภาพตามเกณฑสําหรับการประเมินเพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือตรวจสอบมาตรฐาน

ข. แบบทดสอบวัดความถนัด  เชน  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนอาจนํามา
ดัดแปลงใชสําหรับการตรวจสอบความรูเชิงกระบวนการของผูเรียน   เพื่อนําผลมาใชในการพัฒนา
หรือแกไขขอบกพรอง

ค. แบบทดสอบวัดความสามารถจริง  อาจนําไปใชในการวัดความรูเชิงกระบวน
การหรือความรูเชิงเนื้อหา    โดยสรางขอคําถามหรือปญหาที่มีความหมายตอผูเรียนมีความสําคัญ
และเลียนแบบสภาพชีวิตจริง

2. การสังเกตพฤติกรรม  เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่ทําไดงายๆ  ครูสามารถสังเกต
นักเรียนแตละคนหรือเปนกลุมในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ไดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการสังเกตของครู  
ถาหากครูสังเกตนักเรียนบอยๆสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ครูจะเห็นความตั้งใจเรียน ความขยันหมั่น
เพียร ลักษณะการแสดงออกทางอารมณ    และสุขภาพของนักเรียน   การสังเกตอาจทําในหองเรียน
หรือนอกหองเรียนก็ได   ซ่ึงการสังเกตสามารถแบงไดเปน  3  ประเภท  คือ

2.1 การสังเกตที่ไมตองการผลที่เชื่อถือไดมากนัก     เปนการสังเกตนักเรียนเปน
กลุมโดยครูไมตองเตรียมอะไรมากนัก  ทําการสังเกตอยางตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ได

2.2 การสังเกตที่ใหผลเช่ือถือได   เปนการสังเกตนักเรียนที่ละคน  ระบุพฤติกรรมที่
สังเกตใหชัดเจน จัดเวลาการสังเกตใหเปนระบบ สังเกตซ้ํา ๆ กัน ถาจะใหเชื่อถือไดสูงควรมี          
ผูสังเกต 2 คน  ทําการสังเกตนักเรียนคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน

2.3 การสังเกตแบบผสมผสาน  เปนการผสมผสานการสังเกตแบบที่ 1 และแบบที่  
2  คือ  สังเกตนักเรียนทีละ1  คน  เมื่อสังเกตแลวทําการบันทึกผลการสังเกตไว

เครื่องมือสําคัญที่สามารถนํามาใชสําหรับการสังเกต   มีดังนี้
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1) แบบตรวจสอบรายการ  เปนเครื่องมือที่ประกอบดวนรายการของขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่แสดงถึงองคประกอบตาง  ๆ  ของผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น  ขอความของแตละรายการ
ตองมีความชัดเจน   มีประเด็นเดียว   โดยผูสังเกตตองสามารถระบุไดอยางเปนปรนัยวาเหตุการณ
นั้นเกิดขึ้นหรือไม  โดยไมตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจมากนัก  การวิเคราะหขอมูลนิยมระบุ
ถึงรายการพฤติกรรมที่เกิดและพฤติกรรมที่ยังไมเกิด  สําหรับวินิจฉัยผลการเรียนรูและปญหาของ
กิจกรรมการเรียนรู  นอกจากนี้อาจนําผลมาจัดอันดับเปรียบเทียบกันวาใครเกิดพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนามากนอยกวากันเทาไร  และพฤติกรรมที่ยังไมเกิดมากนอยแตกตางกันแคไหน

2) มาตรประมาณคา  เปนเครื่องมือที่ประกอบดวยรายการคุณลักษณะของผลลัพธ
หรือผลการเรียนรูสําหรับนํามาตัดสินเปนปริมาณตามมาตราที่กําหนด ปริมาณตามมาตราที่เปนการ
สะทอนถึงระดับคุณคาหรือคุณภาพของสิ่งที่นํามาประเมิน การวิเคราะหผลการเรียนรูจากมาตร
ประมาณคาโดยทั่วไปนิยมรวมคะแนนที่ไดจากแตละรายการไป   แปลผล

มาตรประมาณคานิยมนําไปใชเปนเครื่องมือประเมินกระบวนการและผลการ
เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่มีความหลากหลายในคุณภาพซึ่งตองอาศัยวิจารณญาณในการตัดสิน

3) การจดบันทึก เปนการเขียนที่ส้ัน กะทัดรัดและเปนปรนัยเกี่ยวกับเหตุการณตาง 
ๆที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน การสังเกตเพื่อนําผลมาจดบันทึก ผูสอนตองวางแผนลวงหนา
ถึงกลุมตัวอยางพฤติกรรมที่ตองการสังเกตทั้งพฤติกรรมในทางบวกและทางลบ  และควรจดบันทึก
อยางเปนปรนัยทันที่หลังการสังเกตและควรทําการสังเกตเพื่อจดบันทึกอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
การวิเคราะหผล   ควรสรางตารางวิเคราะหพฤติกรรม  เพื่อคนหารูปแบบหรือแบบแผนพฤติกรรม
ของผูเรียน

3. แฟมสะสมงาน ( Portfolio )
แฟมสะสมงานเหมาะสําหรับการประเมินในองครวม   เพื่อตรวจสอบวาผูเรียน

สามารถนําทักษะตาง ๆ  ไปบูรณาการใชไดอยางผสมผสานกลมกลืนเปนธรรมชาติสอดคลองกับ
ชีวิตจริง  แฟมสะสมงานที่สามารถนํามาใชพัฒนา  ไดแก

ก. แฟมปฏิบัติงาน  สําหรับรวบรวมหลักฐานแสดงถึงการไดพัฒนาและปรับปรุง
งาน

ข. แฟมเฉพาะเรื่อง  สําหรับนําเสนอใหเห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแตเร่ิมตนจน      
ส้ินสุดการปฏิบัติงานเหมาะสําหรับการประเมินโครงการ

ค. แฟมสะสมงานกลุม  สําหรับการประเมินกระบวนการและทักษะการปฏิบัติ
งานกลุม
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ง. แฟมฝกงาน  สําหรับประเมินการปฏิบัติงาน   ของผูเรียนที่ไดฝกงานในสถาน
ประกอบการจริง

จ. แฟมรวมเรื่องที่ไดแสดงความกาวหนา และผลสําเร็จในภาพรวมของบุคคล 
เชน    ผลงานที่ผูเรียนไดบูรณาการวิชาตาง   ๆ  หรือเช่ือมโยงความสัมพันธของวิชารวมทั้งนําเสนอ
ประสบการณตาง ๆ  นอกหองเรียน

ฉ. แฟมสะสมงานตอเนื่อง   สําหรับเจาของแฟมงานผูเกี่ยวของไดตรวจสอบ       
พัฒนาการการเรียนรู  รวมทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม  จากผลงานหลักฐานที่สะสมไวในชวง  2  ป 
หรือ  3  ป  โดยมีจุดหมายเพื่อใหมองเห็นความกาวหนาและเกิดความประทับใจในตนเอง

ช. แฟมพหุปญญา   เปนแฟมสะสมงานที่แสดงความหลากหลายทางสติปญญา 
ดานตาง ๆ อันเปนองครวม ทั้งดานความรู ทักษะและคุณธรรม จากหลักฐานผลงานที่ผูเรียนสราง
สรรคขึ้นและคัดเลือกเปนตัวแทน

4. การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติ เปนการวัดความรูสึกหรือความเชื่อของผูเรียนตอส่ิงเรา เชน การสอน

ของครู  การวัดความรูสึกหรือการประเมินกิริยาทาที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ  ดีหรือไมดีตอ
ส่ิงเรา  และวัดพฤติกรรมซึ่งเปนความโนมเอียงที่จะกระทําหรือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงเรา  
โดยใชแบบวัดที่ผูสอนอาจสรางขึ้นเองหรือขอใชเครื่องมือที่มีผูสรางไว และมีมาตรฐาน

5. การสํารวจ
ผูสอนอาจใชเครื่องมือที่เรียกวา แบบสํารวจรองรอย ซ่ึงคลายแบบสํารวจรายการ 

เพียงแตเนนการมองภาพรวมจากรองรอยของเหตุการณที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ  ตามที่ไดวิเคราะหกําหนด
ชุดพฤติกรรมหรือเหตุการณที่บงชี้ในลักษณะของการพัฒนาที่เปนจุดเดนหรือเปน
ตัวแทนเหมาะกับการประเมินผลปลายทางที่แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค

6. การบันทึกพฤติกรรม
การบันทึกพฤติกรรม      เปนเครื่องมือประเมินในลักษณะที่ใหผูเรียน     จดบันทึก

รายงานความสามารถของตนและยังเปนการฝกทักษะการเขียนไดอีกทางหนึ่ง   การบันทึกอาจทําได
หลายแบบ   เชน  บันทึกเกร็ดชีวิต   เขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเอง   และเพื่อนที่ไดเขารวมใน
การทํากิจกรรมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือทําบันทึกภาคสนามโดยเพิ่มความคิดเห็น ความประทับ
ใจและการแปลความหมายของผูบันทึกดวยการบันทึกพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งที่อาจนํามาใช คือ 
การใหผูเรียนทําบันทึกประจําวัน  เพื่อบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณที่เกี่ยวของหรือสนใจเปนสวนตัว
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7. การสัมภาษณ
การสัมภาษณแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริงกับการ

สัมภาษณ เพื่อปรึกษาปญหา   การสัมภาษณนอกจากเปนการพูดคุยกันแลว ครูยังสามารถสังเกต
กิริยาทาทาง  ลักษณะทางรางกาย  การแสดงพฤติกรรม ไดอีกดวย โดยการสัมภาษณอาจทําในหรือ
นอกเวลาเรียนก็ไดหรือโดยการนัดหมาย

การสัมภาษณที่ดีตองมีจุดหมายที่ชัดเจนวาตองการจะไดขอมูลเรื่องอะไร และ
สามารถกระทําได    2   แบบ    คือ    1)   แบบมีโครงสราง    ซ่ึงมีการเตรียมลําดับของคําถามไว  
ลวงหนา     2 ) แบบไมมีโครงสราง  ซ่ึงมีการกําหนดแนวทางสัมภาษณแตไมไดเตรียมคําถามไว
ลวงหนา

ตัวอยางเครื่องมือ

ตัวอยางแบบสังเกต
วันที่…..…เดือน…………..…..ป………………..ที่สังเกต…………………………………….
ช่ือนักเรียน………………………………………………………………………………………
สภาพแวดลอม(เชน วิชาใด  เวลาใด  มีใครอยูบาง  นักเรียนกําลังทําอะไร)……………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
พฤติกรรมนักเรียนที่สังเกตเห็นบอย ๆ คือ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ตัวอยางแบบสังเกตพฤติกรรม
ครั้งที่……….วัน………เดือน……………ป………….ภาคเรียนที่…….ปการศึกษา……………

พฤติกรรมที่สังเกต
มาโรงเรียน ทํางานในชั้นเรียน สงงาน

ชื่อ - สกุล
มา ไมมา ตั้งใจ ไมตั้ง

ใจ สม่ําเสมอ ไม
สม่ําเสมอ

สรุป หมาย
เหตุที่
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ตัวอยางแบบสังเกตกระบวนการทํางาน
  ครั้งที่……….วันที่………..เดือน………………..ป…………...ภาคเรียนที่…..….ปการศึกษา…….…….

พฤติกรรมที่สังเกต
การเลือกใช
อุปกรณ การทํางาน ขั้นตอนการ

ทํางาน
ผลงานเสร็จตาม

กําหนดที ชื่อ - สกุล
เหมาะ
สม

ไม
เหมาะ
สม

ตั้ง
ใจ

ไม
ตั้ง
ใจ

เปน
ขั้น
ตอน

ไมเปน
ขั้น
ตอน

ตรง
ตาม

กําหนด

ไมตรง
ตาม

กําหนด

สรุป หมาย
เหตุ

การสังเกต
ขอควรคํานึง 1.  ควรสังเกตหลาย  ๆ  ครั้ง แลวจึงสรุป
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ตัวอยางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
  วันที่……………………………………………….เรื่อง……………………………………………………….
  กลุม……………………………………..
  รายช่ือสมาชิกกลุม 1 …………………………………………………….ประธาน
                                 2 …………………………………………………….เลขา
                                 3 …………………………………………………….สมาชิก
                                 4 …………………………………………………….สมาชิก
                                 5 …………………………………………………….สมาชิก
  คําช้ีแจง  ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่มีพฤติกรรมนั้น

นักเรียนคนที่
ที่ พฤติกรรมที่สังเกต

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8

เขารวมประชุมกลุม
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกกลุม
ยอมรับในขอตกลงของกลุม
นําขอตกลงของกลุมไปปฏิบัติ
อยูรวมตลอดกิจกรรม
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหความชวยเหลือสมาชิกในกลุม

                                   รวม

   หมายเหตุ  ควรสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมทุกครั้ง เพื่อใหความคงที่ของการแสดง
       พฤติกรรมและการตัดสินพฤติกรรมไดถูกตองเที่ยงตรง
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ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับ “สถานภาพนักเรียน”
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามหรือเติมขอความตอไปนี้
1. สถานที่อยู…………………………………………………………………………………….
2. อาชีพบิดา…………………………………….อาชีพมารดา………………………………..
3. ปจจุบันอาศัยอยูกับ………………………………………………………………………….
4. ทานเปนบุตรคนที่……………………………………………………………………………
5. จํานวนพี่นอง…………………ชาย…………………….หญิง…………………………

ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับ “สถานภาพนักเรียน”

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน         หรือตอบคําถามสั้น ๆ
1. สถานที่อยู…………………………………………………………………………………….
2. อาชีพบิดา…………………………………….อาชีพมารดา………………………………..
3. ปจจุบันอาศัยอยูกับ

    บิดา – มารดา
   บิดา
   มารดา
   ผูอ่ืน (ระบุ)…………………………………………………………………………..

4. ทานเปนบุตรคนที่……………………………………………………………………………
5. จํานวนพี่นอง…………………ชาย…………………….หญิง…………………………
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ตัวอยางแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน  ชองระดับความคิดเห็น   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ระดับความคิดเห็น
รายการ

1 2 3 4 5
1. การทํางานกลุม
2. ผลงานสมบูรณ
3. ผลงานเสร็จทันเวลา
4. สีสันของผลงาน
5. ประโยชนของผลงาน

ตัวอยางแบบบันทึกการสัมภาษณ
พฤติกรรมความขยั้นหมั่นเพียร

ช่ือผูรับการสัมภาษณ…………………………………………………….ช้ัน……….
คําชี้แจง  ใหผูสัมภาษณสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลตามคําถามตอไปนี้  แลวบันทึกผล
               การสัมภาษณลงในชองวาง
1. นักเรียนทําการบานดวยตนเองเสมอหรือไม…………………………………………………
2. อยูบานนักเรียนทําอะไรบาง………………………………………………………………….
3. ใครเปนคนชวนใหทํากิจกรรม(ตามขอ 2)นี้………………………………………………….
4. เวลาวางนักเรียนชอบทําอะไร……………………………………………………………….

ฯลฯ
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ตัวอยางแบบสํารวจตนเอง
ความขยันหมั่นเพียร

คร้ังที่………วัน/เดือน/ป…………………………….ภาคเรียนที่………. ช้ัน…………
ช่ือครูประจําชั้น ……………………………………………………………
คําชี้แจง  ใหนักเรียนสํารวจตนเองวาไดปฏิบัติกิจกรรมตามรายการนี้มากนอยเพียงใด  แลวทํา
เครื่องหมาย / ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับกิจกรรมทางซายมือ

การปฏิบัติกิจกรรม
สม่ําเสมอ บอย ๆ คร้ัง นาน ๆ คร้ัง

หมาย
เหตุ

1. มาโรงเรียนไมยอมขาด
2. สงงาน/สงการบาน
3. ตั้งใจทํางานในชั้นเรียน
      ฯลฯ

ตัวอยางแบบรายงานตนเอง
ช่ือ – สกุล………………………………..ช้ัน…………ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา………….
คําชี้แจง  ใหนักเรียนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ที่ วัน/เดือน/ป การปฏิบัติกิจกรรม ผูรับรอง หมายเหตุ
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ตัวอยางแบบประเมินกระบวนการทํางาน
ช่ือ – สกุล………………………………..ช้ัน…………ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา………….
คําชี้แจง  ใหพิจารณาวากระบวนการทํางานงานของเพื่อนวามีคะแนนอยูในระดับใด

ระดับเกณฑ
รายการประเมิน 3 2 1 0

1. การเลือกใชอุปกรณ
2. ความตั้งใจทํางาน
3. ขั้นตอนการทํางาน
4. ผลงานเสร็จตามกําหนด

รวม
เกณฑการประเมิน

3  หมายถึง   ดี
2 หมายถึง    ปานกลาง
1 หมายถึง    พอใช
0 หมายถึง    ตองปรับปรุง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



212

ตัวอยางแบบประเมินผลงาน “การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน”
วันที่…………………………………………..เรื่อง…………………………………………..
กลุม……………………………………
รายช่ือสมาชิกกลุม 1……………………………………………….. ประธาน

2……………………………………………….  เลขา
3……………………………………………….  สมาชิก
4………………………………………………..  สมาชิก

คําชี้แจง  ใหพิจารณาวาผลงานของกลุมนี้มีคะแนนอยูในระดับใด
ระดับเกณฑ

รายการประเมิน
3 2 1

1. เลือกใชขอมูลไดอยางเหมาะสม
2. ความเขาใจในความคิดรวบยอด
3. ความถูกตองตามหลักวิชา
4. การนําเสนอผลงาน

รวม
เกณฑการประเมินผลงาน

ระดับ
เลือกใชขอมูลได
อยางเหมาะสม

ความเขาใจในความ
คิดรวบยอด

ความถูกตองตาม
หลักวิชา

การนําเสนอผลงาน

3 -เลือกและใช
ขอมูลไดอยางเหมาะ
สมขอมูลมีความ
หลากหลาย

-แสดงใหเห็นความ
เขาใจความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร

-แสดงวิธีการไดอยาง
ถูกตอง
แมนยํา

-นําเสนอดวยวิธีการ
ที่ชัดเจน ตามลําดับ
ขั้นตอน
นาสนใจ

2 -เลือกใชขอมูลได
อยางเหมาะสม  แต
ขอมูลไมมีความ
หลากหลาย

-แสดงใหเห็นความ
เขาใจความคิดรวบ
ยอด
สวนใหญถูกตอง

-แสดงวิธีการ
บางสวนไมถูกตอง

-นําเสนอตามลําดับ
ขั้นตอน
สื่อความหมายไดพอ
สมควร

1 -เลือกใชขอมูลบาง
สวนไมเหมาะสม
และขอมูลไมหลาก
หลาย

-แสดงใหเห็นความ
เขาใจความคิดรวบ
ยอดสวนใหญไมถูก
ตอง

-แสดงวิธีการ
ถูกตองเปน
บางสวน

-นําเสนอไมมีลําดับ
ขั้นตอน  การนํา
เสนอ
ไมนาสนใจ

0 -เลือกและใช
ขอมูลไมเหมาะสม

-ไมแสดงใหเห็น
ความเขาใจความคิด
รวบยอด

-แสดงวิธีการ
ไมถูกตอง

-ไมนําเสนอ
ผลงาน
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เอกสารอางอิง

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร.
กรุงเทพฯ :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ , 2545.

              .  "รวมบทความเกี่ยวกับ Authentic Assessment."  2544. (อัดสําเนา)
ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. “การพัฒนาแฟมสะสมงานในการประเมินผลการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.”  ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินผล  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2540.

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. "ชุดฝกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผล 8 กลุม
สาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544."  2545. (อัดสําเนา)

                   . "คูมือดําเนินการฝกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผล 8 กลุมสาระการเรียนรูหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544."  2545. (อัดสําเนา)

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การวัดและประเมินผลสภาพที่แทจริงของ
นักเรียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา , 2539.

อําพล  สมัครการ. "แนวทางเลือกใหมการวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              พุทธศักราช 2544." 2546. (อัดสําเนา)
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เทคนิค  วิธีการและเครื่องมือการประเมินผล

คําชี้แจง
1. แบงกลุม ๆ ละ  4 – 5  คน
2. เลือกประธานและเลขากลุม
3. ใหสมาชิกกลุมรวมอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการและเครื่องมือการประเมินผลและ

เลือกสรางเครื่องมือ 1 ชนิด แตละกลุมไมซํ้ากัน
4. สงตัวแทน นําเสนอผลงานกลุม

เทคนิค วิธีการฯ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เคร่ืองมือฯ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตัวอยางเครื่องมือ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 3
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แบบทดสอบหนวยท่ี 3

คําชี้แจง  จงพิจารณาขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย  /  หนาขอที่ ถูก และกาเครื่องหมาย  X  หนา
               ขอที่ผิด
……. 1.  การประเมินอยางเปนทางการ ควรประเมินดวยวิธีการที่หลากหลายมากกวาการประเมิน
               อยางไมเปนทางการ
……. 2.  การวัดหรือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ควรใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม
……. 3.  แฟมสะสมงานของนักเรียนสามารถนํามาใชในการประเมินไดรอบดาน
……. 4.  การประเมินที่แสดงผลอยางรวดเร็วและแจงใหผูเรียนทราบทันที จะเปนสิ่งเราที่ดียิ่งตอ
               การสรางความสนใจของผูเรียนในเรื่องตอไป
……. 5.  โครงงานของนักเรียนไมถือวาเปนการวิจัย แตเปนชิ้นงานที่สามารถนํามาประเมินความ
                คิดขั้นสูงได

                                                           ……………………………..

เฉลย     1.  X        2.   /         3.   /            4.   /            5.    X
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หนวยท่ี 4

การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)
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 การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)
เนื้อหา

1. ความหมายของการประเมินแบบรูบิค ( Rubric Assessment )
2. การกําหนดเกณฑการประเมิน
3. เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจความหมายของ Rubric Assessment
2. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจการกําหนดเกณฑการประเมิน
3. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเทคนิคการเขียนรายละเอียดการให

คะแนน
ระยะเวลาในการฝกอบรม  เวลา   120   นาที
กิจกรรม

1. บรรยาย, อภิปราย
2. ศึกษาเอกสารใบความรู
3. ปฏิบัติตามใบงาน
4. ทําแบบทดสอบทายเลม

สื่ออุปกรณ
1. แผนใส และปากกาเขียนแผนใส                2. ใบความรู,  ใบงาน
3. กระดาษปรูฟ และปากกาเคมี

การประเมินผล
1. สังเกตการทํางานกลุม
2. ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
3. คะแนนจากแบบทดสอบทายหนวย

หนวยท่ี 4
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ความหมายของเกณฑการประเมิน
คําวา “Rubric” ตามรูปศัพท หมายถึง “กฎ” หรือ “กติกา” (Rule) สวนในทางการ

ประเมิน หมายถึง แนวทางในการใหคะแนน  (Scoring  Guide)  ซ่ึงสามารถที่จะแยกแยะระดับ     
ตาง  ๆ ของความสําเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนไดอยางชัดเจนจากดีมากไปจนถึง
ตองปรับปรุงแกไข (Jasmine 1993)
การกําหนดเกณฑประเมิน

การกําหนดเกณฑประเมินนั้น ผูสอนและผูเรียนควรจะกําหนดเกณฑประเมินดวยกัน 
ซ่ึงควรจะจัดทําใหเสร็จกอนที่ผูเรียนจะไดลงมือปฏิบัติงานชิ้นนั้น เกณฑการประเมินนั้น นอกจาก
ใชเปนเครื่องมือในการประเมินแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนอีกดวย เพราะเกณฑการ
ประเมินนั้น เปรียบเสมือนเปาหมายในการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองทราบ (Ryan 1994 :28) ซ่ึงแนวคิด
นี้สอดคลองกับแนวคิดของ Marzano et al. (1993 : 29) ที่กลาวไวสรุปไดวา การประเมินการปฏิบัติ
งานนั้นตองกําหนดเกณฑใหชัดเจน ซ่ึงเกณฑในการใหคะแนน จะตองมีระดับสเกลที่แนนอน และ
มีการบรรยายถึง  คุณลักษณะที่สําคัญใหครู    ผูปกครอง  และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจทําใหมีการเรียนรู
วา ผูเรียนทําอะไรไดบาง และรูอะไรบาง และยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย
รูปแบบของเกณฑการประเมิน

จําแนกเปน 2 ประเภท  Julia Jasmine  (1993) และ  Concetta Doti Ryan  (1994 : 12) ได
แบงเกณฑการประเมินออกเปน  2  ประเภท สรุปไดดังนี้

1. เกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนน โดย
พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงาน  โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน 

ใบความรูท่ี 4

การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)
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เกณฑการประเมินในภาพรวมนี้ เหมาะที่จะใชในการประเมินทักษะการเขียน สามารถที่จะตรวจ
สอบความตอเนื่อง ความคิดสรางสรรค และความสละสลวยของภาษาที่เขียนได

ตัวอยางของเกณฑการประเมินในภาพรวม (ทักษะการเขียน)

ระดับคะแนน ลักษณะของงาน
  ดี  - เขียนไดตรงตามประเด็นที่กําหนดไว

 - มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุปอยาง
ชัดเจน
- ภาษาที่ใชเชนตัวสะกด และไวยากรณ มีความถูกตองสมบูรณ ทําใหผู

      อานเขาใจงาย
    - มีแนวคิดที่นาสนใจ ใชภาษาสละสลวย

 2  ผาน   - เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว
  - มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหาและบทสรุป
  - ภาษาที่ใชทําใหผูอานเกิดความสับสน
  - ใชศัพทที่เหมาะสม

1 ปรับปรุง   - เขียนไมตรงประเด็น
    - ไมมีการจัดระบบการเรียน
    - ภาษาที่ใชทําใหผูอานเกิดความสับสน

    - ใชศัพทที่เหมาะสม
 0  ไมมีผลงาน   -ไมมีผลงาน

เกณฑการประเมินในภาพรวม สวนใหญจะประกอบดวย 3 – 6 ระดับ เกณฑการ
ประเมิน 3 ระดับ จะเปนที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากการใชเกณฑ  2  ระดับนั้น จะงายตอการกําหนด
รายละเอียด ซ่ึงจะยึดเกณฑคาเฉลี่ย สูงกวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ย นอกจากงายตอการกําหนดคา
แลว ยังงายตอการตรวจใหคะแนนอีกดวย เนื่องจากความแตกตางระหวางระดับของเกณฑทั้ง  3  
ระดับนั้น จะแตกตางกันอยางชัดเจน แตถาใช 5 หรือ 6 ระดับ ความแตกตางระหวางระดับ จะ     
แตกตางกันเพียงเล็กนอย ซ่ึงทําให ยากตอการตรวจคะแนน ถาตองการใชเกณฑ 5 หรือ 6 ระดับ    
วิธีการที่จะชวยในการกําหนดเกณฑงายขึ้น ผูสอนอาจจะสุมตัวอยางงาน ของนักเรียนมาตรวจ แลว
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แยกเปน  3  กอง เปนงานที่มีคุณภาพดี ปานกลาง และไมดี แลวตรวจสอบลักษณะที่เปนตัวแยก
ระหวางงานที่มีคุณภาพไมดี ลักษณะเหลานี้จะมาเปนรายละเอียดของแตระดับ(Ryan, Rubric)

2. เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic Rubric) คือแนวทางการใหคะแนนโดย 
พิจารณาจากแตละสวนของ ซ่ึงแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางการใหคะแนนโดยมีคํานิยามหรือ
คําอธิบายลักษณะของงานในสวนนั้น ๆ ในแตละระดับไวอยางชัดเจน
เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน

การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนหรือระดับคะแนนแบบแยกสวน (Analytic) มี
เทคนิควิธีการเขียน (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ  2544 : 12) ดังนี้คือ

1. กําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไวที่ระดับ 1 แลวเพิ่มลักษณะที่สําคัญ ๆ สูงขึ้นมา ระดับ 
ตัวอยาง เชน งานเขียนมีประเด็นการประเมินคือ  เนื้อหา  การใชภาษา

การกําหนดรายละเอียดถาแบงออกเปน  4  ระดับ ควรกําหนดลักษณะยอยหรือตัว
แปรยอยที่สําคัญใหได  4  ลักษณะ  เชน

    เนื้อหา ระดับ 1. สอดคลองกับเนื้อเร่ือง
2. ลําดับเนื้อเร่ืองชัดเจน

                                    3. เร่ืองนาสนใจ
                             4. มีจินตนาการ
         การใชภาษา      ระดับ  1. ผิดพลาดมากสื่อความหมายได

2.  ถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได
3.  ผิดพลาดนอย เชื่อมโยงภาษาไดดี
4. ถูกตองเกือบทั้งหมด สละสลวยงดงาม

การเขียนรายละเอียดแตละระดับ โดยการนําลักษณะยอยหรือตัวแปรมาจัดลําดับความ
สําคัญไดเขียนตัวเลขกํากับไว แลวนําตัวแปรตาง ๆ มาเขียนบรรยาย (Descriptive) ใหชัดเจนจาก
ความสําคัญต่ําที่สุด และเพิ่มตัวแปรถัดไปแตระดับ ดังนี้

เนื้อหา ระดับ    1.  เนื้อหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
                 2.   เนื้อหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง และลําดับ

      เร่ืองไดไมวกวน
3.   เนื้อหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ลําดับเรื่อง
      ไดชัดเจนไมวกวน
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                                                4.  สอดแทรกสาระบางอยาง ทําใหเร่ืองนาสนใจ
     เนื้อหาที่เขียนสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ลําดับเรื่องได
     ชัดเจนไมวกวน สอดแทรกสาระบางอยางทําให
     เร่ืองนาสนใจ และอานแลวเกิดจินตนาการ

2. กําหนดจุดออนระดับต่ําสุดไวที่ระดับ 1 แลวเพิ่มความถูกตองสูงขึ้นทีละระดับ
จากตัวอยางในขอ 1  สามารถจะทําเทคนิคขึ้นมาเขียนในประเด็น การใชภาษา โดย

การกําหนดลักษณะยอยหรือตัวแปรยอย ที่มีลักษณะในระดับต่ําสุดที่ระดับ 1  แลวเพิ่มความถูกตอง
ของลักษณะยอยขึ้นไปทีละระดับ ดังนี้

การใชภาษา    ระดับ  1.  ภาษาผิดพลาดมากแตส่ือความหมายได
2.  ภาษาถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได
3.  ผิดพลาดนอย เชื่อมโยงภาษาไดดี

                                                 4.  ภาษาถูกตองเกือบทั้งหมด มีภาษาที่สละสลวย
งดงาม

ในการเขียนรายละเอียดดังกลาวขางตน แสดงเปนเชิงคุณภาพ (Qualitative) แต
ลักษณะดังกลาวนี้ อาจเขียนในเชิงปริมาณ ดังนี้

การใชภาษา ระดับ 1.  ภาษาผิดพลาดไมเกิน 50 % (หรือ 50จุด)
แตส่ือความหมายได                                  

2.  ภาษาถูกตอง 50% - 70% และส่ือความหมายได
3.  ภาษาถูกตอง 70% - 90%  เชื่อมโยงภาษาไดดี

                                                 4.  ภาษาถูกตอง 90% - 100%  มีภาษาที่สละสลวย
งดงาม

การเขียนรายละเอียดการใหระดับคะแนนหรือคะแนนในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็มี
ทั้งจุดเดนและจุดออนของแตละแบบ  สําหรับเชิงคุณภาพมีจุดเดน  คือ บางตัวแปรหรือลักษณะไม
สามารถบรรยายไดเปนปริมาณ เชน ตัวแปรที่เปนคุณศัพท เชน สวยงามดีงาม สนุกสนาน สุขสันต 
เปนตน จุดออน คือ ในการแปรผลเชิงคุณภาพเชน มาก  นอย  เล็กนอย  นิดหนอย ไมมาก เหลานี้   
ผูประเมินจะเกิดอัตตา แสดงถึงคุณภาพออกมาไมเทากัน สําหรับจุดเดนของเชิงปริมาณเราสามารถ
นับเปนแหง (Point) สัดสวน เศษสวน รอยละได แตก็ถูกโตแยงวามีจุดออน คือ แตละแหงมีน้ําหนัก
ที่ผิดแตกตางกัน ตัวอยางเชน ผิดเรื่องของภาษา ผิดการสะกดคํา  ผิดโดยทําใหความหมายเปลี่ยน 
กับผิดแลวยังพอคงความหมายเดิมไดยอมมีขอแตกตางในน้ําหนัก หรือเชน ภาษาอังกฤษจุดผิดใน
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เร่ืองความสอดคลองของประธานกับกริยา ยอมมีน้ําหนักมากกวาสะกดคําผิด เปนตน ในการเขียน
รายละเอียดจึงขอใหพิจารณาตามความเหมาะสม พยายามใหเปนปรนัย (Objective) มากที่สุด

3. กําหนดตัวแปรยอยที่มีน้ําหนักเทากันทุกตัวแลวระบุตัวแปรหายไปเทาไรระดับ
คะแนนก็ลดหล่ันตามลําดับ เชน การประเมินการจัดทํารายงาน อาจมีประเด็นของรูปแบบ เนื้อหา 
ภาษา ความสะอาด ประณีต ในกรณีนี้จะยกตัวรูปแบบที่เปนการเขียนรายละเอียดการใหคะแนนใน
แบบที่  3  ดังนี้

กําหนดลักษณะยอยของรูปแบบดังนี้ ปกคํานํา สารบัญ การอางอิง บรรณานุกรม จะ
เห็นวาตัวแปรยอยของรูปแบบ มีอยู  5  ตัว วิธีเขียนอาจเขียนดังนี้
รูปแบบ ระดับ 4  มีครบคือ ปก คํานํา สารบัญ การอางอิง และบรรณานุกรม

ระดับ 3   ขาด   1 ลักษณะ
ระดับ 2   ขาด   2 ลักษณะ
ระดับ 1   ขาด 3 ลักษณะ
การกําหนดประเด็นการประเมินและรายละเอียดการใหระดับคะแนน มีความจําเปนที่

นักประเมินผลควรคํานึง เพราะเปนคุณภาพของการประเมินผลคือ ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
คุณภาพทั้งสององคประกอบนี้ จะมีผลถึงศักยภาพของผูเรียน ในการนําความรูไปใชปฏิบัติงาน 
ผลิตผลงาน ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร และจะเปนคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  ซ่ึงก็เปน
สวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาอีกดวย
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เอกสารอางอิง

จรัญ  คํายัง  “รวมบทความเกี่ยวกับ Authentic Assessment  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนวิทยากรระดับจังหวัด ดานการประเมินผลดวยทางเลือกใหม

               ตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ
               กระทรวงศึกษาธิการ."  2544.  (อัดสําเนา)
ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. “การพัฒนาแฟมสะสมงานในการประเมินผลการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.”  ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินผล  บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540.

บุญเรียง  ขจรศิลป. "รวมบทความเกี่ยวกับ Authentic Assessment   เอกสารประกอบประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนวิทยากรระดับจังหวัด ดานการประเมินผลดวยทาง
เลือกใหมตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สํานักงานทดสอบทางการศึกษา
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ."  2544.  (อัดสําเนา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  คณะศึกษาศาสตร.  "เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ทางเลือกของเทคนิคการประเมินผลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา."  2539.
(อัดสําเนา)

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง.
เชียงใหม : โรงพิมพแสงศิลป, 2545.
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การจัดทําแบบประเมินคา (Rubric)
คําชี้แจง

1. แบงกลุม ๆ ละ  4 – 5  คน
2. เลือกประธานและเลขากลุม
3. ใหสมาชิกกลุมรวมอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย การกําหนดเกณฑการประเมิน

รูปแบบ เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน
4. ใหสมาชิกภายในกลุมกําหนดภาระงานที่สอดคลองกับผลการเรียนรูและสราง 

Rubric  ประเมินผลงานที่เกิดจากภาระงานนั้น
5. สงตัวแทน นําเสนอผลงานกลุม

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 4
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แบบทดสอบหนวยท่ี 4

คําชี้แจง  จงพิจารณาขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย  /  หนาขอที่ ถูก และกาเครื่องหมาย  X  หนา
               ขอที่ผิด
……. 1  ผูเรียนผูสอนควรกําหนดเกณฑประเมินดวยกัน กอนที่จะลงมือปฏิบัติช้ินงานนั้น ๆ
……. 2.  การกําหนดประเด็นการประเมินและรายละเอียดการใหระดับคะแนน มีความสําคัญยิ่ง ใน
               การนําไปสูประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
……. 3.  ระดับ 1 ใชเครื่องมือไมเหมาะสมกับงาน  ระดับ 2 ใชเครื่องมือเหมาะสมกับงานบาง

 ระดับ 3  ใชเคร่ืองมือเหมาะสมกับงาน  ระดับ 4 ใชเคร่ืองมือไดอยางคลองแคลวและ
 เหมาะสมกับงาน

……. 4.  การเขียนระดับคุณภาพ ยิ่งมากระดับเทาใดยิ่งยากตอการวินิจฉัยและใหคะแนน ซ่ึงผู
              ประเมินอาจจะเกิดอัตตาได
……. 5.  การเขียนรายละเอียดของระดับการใหคะแนนที่เปนปรนัย ควรหลากหลายมากตัวเลือก

                                                           ……………………………..

เฉลย     1.  /       2.   /         3.  X           4.  /            5.    X
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หนวยท่ี 5

ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผล
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ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผล

เนื้อหา
1. ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุม

สาระการเรียนรู
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจความสัมพันธของแผนการจัดการ

เรียนรูกับการประเมินผล
ระยะเวลาในการฝกอบรม  เวลา    240    นาที
กิจกรรม

1. บรรยาย,  อภิปราย 2.   ศึกษาใบความรู
3. ปฏิบัติตามใบงาน 4.   สรุป และนําเสนอผลงาน
5. ทําแผนทดสอบทายหนวย

สื่ออุปกรณ
1. แผนใส และปากกาเขียนแผนใส            2. ใบความรู, ใบงาน
3. กระดาษปรูฟ และปากกาเคมี

การประเมินผล
1. สังเกตการทํางานกลุม
2. ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
3. คะแนนจากแบบทดสอบทายหนวย

หนวยท่ี 5
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ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ความรูทางวิทยาศาสตร ไดมาดวยความพยายามของมนุษย ที่ใชกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู (Scientific Inquiry) การสังเกต สํารวจตรวจสอบ การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และการ
สืบคนขอมูล ทําใหเกิดองคความรูใหมเพิ่มพูนตลอดเวลา ความรูและกระบวนการดังกลาวมีการ
ถายทอดตอเนื่องกันเปนเวลายาวนาน

ความรูทางวิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบได เพื่อนํามาใชอางอิง ทั้งใน
การสนับสนุนหรือโตแยงเมื่อมีการคนพบขอมูล หรือหลักฐานใหม หรือแมแตขอมูลเดิม ขณะเดียว
กันกันก็อาจเกิดความขัดแยงขึ้นได ถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดที่
แตกตางกัน ความรูทางวิทยาศาสตรจึงอาจเปลี่ยนแปลงได

วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมได ไมวา จะอยูในสวนใดของโลก
วิทยาศาสตรจึงเปนผลจากการสรางเสริมความรูของบุคคล การสื่อสารและการเผยแพรขอมูล เพื่อ
ใหเกิดความคิดในเชิงวิเคราะหวิจารณ มีผลทําใหความทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง และ
สงผลตอคนในสังคม การศึกษาคนควาและการใชความรูทางวิทยาศาสตรจึงตองอยูภายในขอบเขต
ของคุณธรรม จริยธรรม และตองเปนที่ยอมรับของสังคมดวย

ความรูทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
เปนกระบวนการในงานตาง ๆ หรือกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ  โดยอาศัยความรูทาง
วิทยาศาสตรรวมกับศาสตรแขนงอื่น ๆ อีกทั้งตองใชทักษะ ประสบการณ จินตนาการและความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคของมนุษย  โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการและ

ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผล

ใบความรูท่ี 5
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แกปญหาของมวลมนุษย ซ่ึงเทคโนโลยีมีความเกี่ยวของกับทรัพยากร กระบวนการ และระบบการ
จัดการ ดังนั้นจึงตองใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ตามประวัติของวิชาคณิตศาสตร เห็นไดวาวิชาคณิตศาสตรระยะแรก ๆ เกิดขึ้นและ

พัฒนามาจากความจําเปนในดานการนําไปใชประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษยอยางแทจริง 
เชนความจําเปนในการใชคณิตศาสตรเพื่อขุดรองน้ําทําฝาย สรางทํานบ แบงที่ดินสําหรับทําการ
เพาะปลูก และการสรางมาตราชั่ง ตวง วัด ก็เพื่อใชสําหรับเก็บเกี่ยวพืชพันธธัญญาหาร เปนตน
คณิตศาสตรไดพัฒนาจากการศึกษาคนควา ของนักคณิตศาสตรที่เริ่มตนจากการพบสิ่งที่นาสนใจใน
ธรรมชาติ แลวเรียบเรียงความคิดจากสิ่งนั้น นํามาสรางเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร อัน
ประกอบดวย อนิยาม นิยาม และ สัจพจน จากนั้นจึงใหตรรกศาสตรสรุปผลจากแบบจําลองเปน กฎ
หรือทฤษฎีแลวนํากฎหรือทฤษฎีท่ีไดนี้ไปประยุกตใชในธรรมชาติตอไป คณิตศาสตรที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะนี้ เรียกวา  คณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematies)

ในบางครั้งนักคณิตศาสตร ก็ไมไดคํานึงถึงธรรมชาติ แตก็ไดสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรขึ้นมาเองแลวคนหากฏหรือทฤษฎีตาง ๆ จากแบบจําลองนี้ โดยนักคณิตศาสตรมิได
มุงจะนําทฤษฎีดังกลาว ไปประยุกตในธรรมชาติแตอยางใด ถาจะเผอิญนําทฤษฎีบางทฤษฎีไป
ประยุกตใชในธรรมชาติได ก็ถือวาเปนเพียงผลพลอยไดเทานั้น คณิตศาสตรที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้
เรียกวา คณิตศาสตรบริสุทธ์ิ  (Pure Mathematics)  ไมวาจะเปนคณิตศาสตรบริสุทธิ์ หรือ
คณิตศาสตรประยุกต จะมีสวนประกอบที่สําคัญอยู 4 สวน คือ คําอนิยาม คํานิยาม สัจจพจนและ
ทฤษฎี โดยทั่วไปจะเรียกสวนประกอบนี้วา ระบบคณิตศาสตร

วิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่ถูกนํามาใชประโยชนแกการดํารงชีวิต เปนการนําระบบทาง
คณิตศาสตรมาชวยทําใหการดํารงชีวิตดีขึ้น สะดวกขึ้น แตในขณะเดียวกับ คณิตศาสตร ก็เปน
ศาสตรที่ไมเกี่ยวของกับชีวิตมากนัก และมีความเจริญของศาสตรไดโดยมิตองของแวะกับความเปน
อยูของชีวิต ดังเชน คณิตศาสตรบริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544  สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมคณิตศาสตร ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ใชมาตรฐานเปนแกนนํา
กลาวคือ เนนผูเรียนวา ควรรูอะไรและสามารถทําอะไรได  ดังนั้น การเรียนรูคณิตศาสตรใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ คงไมใชการเรียนรูคณิตศาสตรที่หนักไปทางคณิตศาสตรบริสุทธิ์
มากเกินไป หรือคณิตศาสตรประยุกตนอยเกินไป กลุมวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้น     พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตองการใหผูเรียนรูสาระดังนี้ คือ จํานวนและการดําเนินการ การ
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วัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห ขอมูลและความนาจะเปน และทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การเรียนภาษาตางประเทศตองอาศัยกระบวนการคิดและการฝกฝนการใชภาษาสื่อสาร

ในสถานการณตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนนําภาษาไปใชในสถานการณจริง ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสังคมวัฒนธรรม
ของการใชภาษานั้น ๆ นอกจากนั้นยังตองเนนความสามารถในการใชภาษาตางประเทศที่เรียนเพื่อ
เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และในการศึกษาตอ รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner – Centered)
โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงมีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได ผูสอนควรเลือกใชกลยุทธการเรียนรูตาง ๆ (Learner Strategies) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีลีลาการเรียน (Learner Styles) เปนของตนเอง กลยุทธการเรียนตาง ๆ ได
แก กลยุทธในการสื่อสาร ทักษะการจํา ทักษะการถาม การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเชิงสราง
สรรคการประเมินตนเอง การวางแผนจัดการเรียนรูของตนเอง การใชวิธีเรียนแบบตาง ๆ การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ฯลฯ

นอกจากนี้ ในปจจุบันมีความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหลายแนว
คิดดวยกันแตละแนวคิดชวยสรางความคิดที่เปนระบบใหแกครูผูสอน ชวยใหทราบถึงการวิเคราะห
สังเคราะหหรือกรอบในการพัฒนา มโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และการ
วัดผลประเมินผลใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนพื้นฐานสําหรับการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศตอไป แนวคิดดังกลาวจะนําเสนอโดย
สรุปสาระสําคัญตามตารางดังตอไปนี้
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สรุปสาระสําคัญของแนวคิดตาง ๆ
ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลภาษาตางประเทศ

แนวคิด
การจัดการเรียนรู เปาหมาย เนื้อหา วิธีสอน การวัดและ

ประเมินผล
เนนที่ผูเรียนเปน
สําคัญ

ความรูความสามารถ
ในการใชภาษาและ
กระบวนการเรียนรู

ทักษะทางภาษาและ
ทักษะการเรียนรู

การเรียนดวยตัว
เอง ผูเรียนมีสวน
รวมและไดรับการ
ฝกฝน

ประเมินผลตาม
สภาพจริงและใช
วิธีการที่หลาก
หลาย

เพื่อการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารทั้ง
4 ดาน

ภาษาในชีวิตประจํา
วัน การเรียนที่มี
ความหมายทักษะ
สัมพันธ

ภาษาเพื่อการสื่อ
สาร

ทักษะสื่อสารเนน
ทั้งความคลอง
แคลว และความ
ถูกตอง

เพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะดาน

ทักษะและเนื้อหา
วิชาชีพเฉพาะดาน

วิชาการ วิชาชีพ
เฉพาะดาน

ภาษาเพื่อการสื่อ
สาร การเรียนรูที่มี
ภาระงานเปนหลัก

เนื้อหาและทักษะ
เฉพาะดาน

แบบบูรณการ การเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนเขากับชีวิตจริง
และการสรางองค
ความรูดวยตนเอง

ความรูและทักษะ
วิชาตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธเช่ือม
โยงความรูและ
ทักษะจากวิชาตาง
ๆ มาใชในการแก
ปญหา

การมีสวนรวม
ของผูเรียน การ
ปฏิบัติงานกลุม
และผลการเรียนรู

แบบรวมมือ สงเสริมทักษะการสื่อ
สารและทักษะสังคม

อิสระจากเนื้อหา
(Content - free)

เนนกระบวนการ
กลุมและโครง
สรางลําดับ วิธีการ
ในรูปแบบตาง ๆ

ประเมินตนเอง
และประเมิน
เพื่อนรวมงาน

ที่เนนเนื้อหาวิชา
ความรูตาง ๆ
(CBI)

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
และเปนเครื่องมือใน
การเรียนรู

การเชื่อมโยงกับวิชา
อื่น ๆ ในหลักสูตร

บูรณการทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4
ดาน

ทักษะทางภาษา
และเนื้อหาวิชา

แบบองครวม การบูรณาการทักษะ
ทางภาษากับบริบท
สาระการเรียนรูอื่น
และการพัฒนาองค
รวม

เนื้อหาสาระที่มี
ความหมายกับผู
เรียน

ผูเรียนมีสวนรวม
วางแผนและการมี
ปฏิสัมพันธ

การมีสวนรวม
ของผูเรียนและ
ผลการเรียนรู
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แนวคิด
การจัดการเรียนรู เปาหมาย เนื้อหา วิธีสอน

การวัดและ
ประเมินผล

จากการทําโครง
งาน

การเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง การเชื่อม
โยงองคความรูกับ
ชีวิตจริง

กิจกรรมตาง ๆ ใน
สถานการณจริง วิธี
แสวงหาความรูและ
การรวบรวมอยาง
เปนระบบ

การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
และงานศึกษาคน
ควาที่ทํารวมกัน

การวางแผนการ
ทํางานความรับ
ผิดชอบผลสําเร็จ
ของงาน

ที่เนนภาระงาน การลงมือปฏิบัติ
ภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายใหเสร็จ
สมบูรณตามวัตถุ
ประสงคที่กําหนดไว

ใชภาระงานเปน
หลักโดยมุงฝกเนื้อ
หา หรือทักษะทาง
ภาษา เพื่อใหเกิด
การเรียนรูที่คาด
หวัง

ภาษาเพื่อการสื่อ
สาร

ความสามารถทาง
ภาษา ความสําเร็จ
ของภาระงานที่
ปฏิบัติ และการ
บรรลุจุดมุงหมาย
ที่ต้ังไว

การสรางองค
ความรู

การแสวงหาความรู
ดวยตนเองและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกัน

เนื้อหาความรูตาง ๆ
ที่หลากหลายรอบ
ตัว

ใชกลยุทธและกล
วิธีหลากหลายเพื่อ
ใหผูเรียนมีโอกาส
แสดงความ
สามารถความคิด
เห็น

งานที่มอบหมาย
ใหทําตามความ
แตกตางของผู
เรียน

แบบ 4 MAT พัฒนาการใชสมอง
ทั้งซีกซาย ซีกขวา
การบูรณาการ
ประสบ
การณ

เนื้อหาความรูจาก
วิชาตาง ๆ

เนนการบูรณาการ
ความรูใหมเขากับ
ประสบการณเดิม
โดยเนนประสบ
การณตรง

ประเมินตนเอง
ประเมินเพื่อน

การตอบสนอง
ดวยทาทาง
(TPR)

การฝกการจําและ
ปฏิบัติ

ประโยคคําสั่ง คํา
ศัพทและไวยากรณ

ครูเปนตนแบบใน
การออกคําสั่งให
ปฏิบัติตาม

การสังเกตปฏิบัติ
ตามคําสั่ง

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมของการใชถอยคําเพื่อส่ือสารใหเกิดความเขาใจตรงกัน และ

ตรงตามจุดมุงหมายของการสื่อสาร ไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการและความรูสึก คํา
ในภาษาไทยประกอบดวยเสียงและรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต สวนประโยคเปนการเรียง
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คําตามหลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ นอกจากนั้นภาษาไทย
ยังมีเสียงหนักเบา มีระดับของภาษา ซ่ึงตองใชใหเหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ ภาษามีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ภาษา
เปนวิชาทักษะที่ตองการฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด การฟง
และการดูส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  การใชภาษาจึงตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อ
ส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพ และใชภาษาอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม

ภาษาไทยมีสวนที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ไดแก วรรณคดีและวรรณกรรม
ตาง ๆ ตลอดจนบทรองเลนของเด็ก เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน วรรณกรรม
พื้นบาน สํานวนภาษา อันเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณคาทางความคิด ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ คานิยม ตลอดจนการถายทอดสังคมในอดีต ซ่ึงกลาวไวในวรรณคดีและ
วรรณกรรม การเรียนรูภาษาไทย จึงตองเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอด
ความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีตที่แสดงถึงความเปน
ไทย ผูเรียนจําเปนตองศึกษาความเปนไทย ความงดงามของภาษา ไดแก กาพย กลอน โคลง ฉันท ที่
บรรพบุรุษไดสรางสรรค และสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน โดยแสดงความรูสึกนึกคิดไวในคําประพันธ
อันงดงามดวยเสียงและการใชถอยคําใหเกิดความเสนาะ ผูเรียนจึงจําเปนตองศึกษาใหเกิดความ
ซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจในภาษาไทย ผานผลงานทางภาษา ซ่ึงบรรพบุรุษไดส่ังสมสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน และจะตองสืบทอดตอไปในอนาคต เพื่อรักษาวามเปนไทย และวัฒนธรรมทางภาษา

กระบวนการเรียนรู
ภาษาไทยเปนเครื่องมือของคนในชาติในการสื่อสารทําความเขาใจกัน และการใชภาษา

ในการประกอบกิจการงานทั้งสวนตน ครอบครัวและกิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ ภาษาไทย
ยังเปนเครื่องมือของการเรียนรูของคนในชาติ ซ่ึงใชภาษาไทยในการอาน การเขียน การฟง การพูด
และแสวงหาความรู ทั้งยังเปนวัฒธรรมของชาติที่จะ ตองใชภาษาใหถูกตอง และเปนเครื่องมือของ
การบันทึกเรื่องราวจากอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้น การเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ
ในการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการเรียนรู การแสวงหาความรูและประสบการณ เรียนภาษาไทยใน
ฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความชื่นชม ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะ
คุณคาของวรรณคดี และภูมิปญยาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคงานทางภาษาอันเปน
สวนเสริมสรางความงดงามในชีวิต

อนึ่ง การเรียนรูภาษายอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย เพราะภาษาเปนสื่อของความ
คิด หากมนุษยไมมีภาษาใชมนุษยจะไมสามารถคิดสื่อส่ิงตาง ๆ ได การเรียนภาษาไทยจึงตองสง
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เสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค คิดวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล คิดตัดสินใจแกปญหา และวินิจฉัย
เหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันภาษายอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิด
ความเชื่อถือเช่ือภูมิดวยการใชภาษาอยางมีเหตุผล ใชภาษาในทางสรางสรรค และใชภาษาอยาง
สละสลวยงดงาม

ภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตองการฝกฝน จนเกิดความชํานิชํานาญในการใชภาษา เปน
การใชภาษาอยางอัตโนมัติ ขณะเดียวกนัภาษาไทยก็ยังมีสวนที่เปนเนื้อหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทาง
ภาษา ซ่ึงผูเรียนจะนํากฎเกณฑทางภาษามาใชฝกฝนจนสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองตาม
กฎเกณฑ อันเปนลักษณะของภาษาไทย ทั้งการอาน การฟง การพูดและการเขียนซึ่งเปนทักษะของ
การแสดงออกทางภาษา แสดงความคิดเห็น แสดงความรูและประสบการณ ผูเขียนจะตองรู
กฎเกณฑการใชภาษาใหถูกตอง สามารถเรียบเรียงความคิด ความรู และใชถอยคําไดถูกตองตาม
ความหมายและถูกตองกับกาลเทศะและบุคคล อันเปนมารยาททางสังคม ซ่ึงเปนสวนของวัฒธรรม

การจัดการเรียนรูใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย ผูสอนจะตองศึกษา
วิเคราะหจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย รวมทั้งเอกสารประกอบ
หลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
ผูบอกความรูแกผูเรียนไปเปนผูสนับสนุน เสริมสรางประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายแก
ผูเรียน

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความรูในกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความกวางขวางมาก ไมมีใคร

สามารถเรียนทุกสิ่งทุกอยางไดหมด และนี่คือปญหาที่สําคัญและรุนแรงมากของการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่พยายามจะรูทกุสิ่งทุกอยางในศาสตรที่ประกอบกันอยูในกลุมวิชานี้
งานที่ทาทายของนักสังคมศึกษา และครูสังคมศึกษาก็คือ ความสามารถที่จะคัดสรรสาระที่จะเรียน
ไดอยางเหมาะสม และมีคุณคา จึงจําเปนที่จะตองรูจักการใชเกณฑในการคัดเลือกสาระที่จะเรียน
เกณฑการพิจารณาก็คือ ใหพิจารณาวา ส่ิงที่นํามาเรียนมีนัยสําคัญตอการพัฒนาความเปนพลเมืองดี
หรือไม นั่นก็หมายความวา การคัดเลือกสาระเนื้อหา มใิชอยูบนพื้นฐานของการที่จะใหผูเรียนเปน
นักประวัติศาสตร นักสังคมศาสตร หรือเปนนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในความรู แตเปาหมายตองเปน
ไป เพื่อสรางจิตสํานึกของการเปนคนดีของสังคม เปนประชาชนที่มีการศึกษา เขาใจปญหาสังคม
เชื่อมโยงเขากับการดําเนินชีวิตของผูเรียนและของผูอ่ืนไดสงเสริมความเขาใจโลก ปฏิสัมพันธที่
มนุษยมีตอกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และเปนเครื่องมือใหแกผูเรียน
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ในการทําความเขาใจอดีต เพื่อเปนสาระในการเผชิญและตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับปจจุบัน โดย
ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นและวางแผนสูอนาคต

ดังนั้น ความรูในกลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีการผสมผสานการ
ศึกษา มานุษวิทยา เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา และสังคมวิทยา เขา
ดวยกัน ไมเพียงเทานั้น กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังรวมถึงการศึกษาคุณลักษณะ
การเปนคนดีของสังคม การเปนพลเมืองที่มีสวนรวมการศึกษาความเปนไปของโลก พหุวัฒนธรรม
กฎหมายศึกษา อาชีพศึกษาและประเด็นปญหารวมสมัยตาง ๆ  นอกจากนี้ยังจะตองบูรณาการสาระ
ความรูจากภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปรัชญา ศาสนา คณิตศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอีกดวย

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
วิชาการในแตละกลุมสาระยอมมีธรรมชาติในตัวเองตางกัน มีเนื้อหาสาระ การคิด และ

การฝกปฏิบัติตางกัน เชน คณิตศาสตร มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับการคิดคํานวณ การคิดจะตองคิด
ในเชิงตรรกะ การฝกปฏิบัติก็ตองฝกฝนเพื่อความชํานาญในการคิดคํานวณนั้น หรือกลุมสาระ
พลานามัยก็จะตองติดอยูบนพื้นฐานของพละกําลัง และความฉับไวของประสาท เปนตน การรูถึง
ธรรมชาติของแตละกลุมสาระ ยอมชวยใหการจัดการเรียนการสอนในวิชาการนั้น บรรลุเปาหมาย
ไดอยางดี (วิรุณ  ตั้งเจริญ 2539 : 157) และในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะก็เชนกัน จะมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับความงาม อารมณ สะเทือนใจ และสาระที่สัมพันธกับการดํารงชีวิตในสังคมมนุษย ศลิปะ
ตองแสดงออกจากความคิดที่เปนนามธรรม  ถายทอดดวยการปฏิบัติงานผานวัสดุตาง ๆ ไปสู
รูปธรรม การถายทอดนั้นตองอาศัยความชํานาญ  และแสดงออกดวยจินตนาการดวยรูปแบบที่สราง
สรรค ซ่ึงรูปแบบที่เปนรูปธรรมนี้ จะมีผลไปสูการมองเห็นและความรูสึกสัมผัส การฝกปฏิบัติ
(วิรุณ  ตั้งเจริญ 2539 : 158) นอกจากความพรอมในตัวบุคคลแลว ยังตองมีความพรอมทางดาน
วัสดุ อุปกรณ ที่จะใชเปนสื่อในการแสดงออกและพรอมดวยส่ือการสอนอีกดวย เพราะสื่อการสอน
ที่ดี จะเปนสิ่งชวยสรางความรู ความเขาใจไดอยางดี และในอีกแงหนึ่ง จะเปนตัวเรงหรือกระตุนให
การแสดงออกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย

สาระการเรียนรูกลุมศิลปะหรือศิลปศึกษา  เปนศาสตรที่มุงเปาหมายไปที่กระบวนการ
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค (The Creative Process) การแสดงออก (The Self-Expression) และการ
รับรูเกี่ยวกับความงาม (Aesthetic Awareness) มีนักวิชาการศิลปศึกษาที่มีช่ือเสียง เคยตั้งคําถามไว
วาเราแบงแยกกันอยางไร ระหวางวิจิตรศิลปกับศิลปศึกษา หรือระหวางการศึกษาศิลปะกับการ
ศึกษาผานศิลปะ (ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล 2533 :  4-5) และไดใหความเห็นในเรื่องนี้วา อยาง
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แรกเปนการเรียนเกี่ยวศิลปะจริง ๆ เพื่อใหไดผลถึงขั้นผูเรียนนําศิลปะไปประกอบอาชีพได อยางที่
สอง เปนการเรียนโดยใชศิลปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนใหผูเรียนมีการแสดงออก มีความคิด
สรางสรรค และมีบุคลิกภาพที่ดี แตในสภาพความเปนจริงกลับมีการใชสับสนปนเปกันระหวาง
อยางแรกกับอยางที่สอง ตัวอยางงาย ๆ เชน ครูผูสอนจํานวนมากตั้งหนาตั้งตาสอนใหผูเรียน
วาดภาพออกมาใหสวยงามตามหัวขอที่จะตองสงประกวด และอาจจะมีการตรวจแกไขกันอยางจริง
จัง เพื่อใหผลงานออกมาดี พอที่จะควารางวัลมาได (แบบนี้เรียกวาความสําคัญของแผนกระดาษมาก
กวาตัวเด็ก) แตจะมีครูผูสอนสักกี่คนเตรียมการสอนศิลปะ เพื่อใหผูเรียนทํางานกันอยางสนุกตาม
ความตองการ และธรรมชาติของเด็ก ผูเรียนบางคนไดแสดงออกอยางเต็มที่มาก แตผลงานแทบดูไม
ได (อยางนี้เรียกวามุงเอาศิลปะใสไปในตัวผูเรียนมากกวาจะฝากไวในแผนกระดาษเทานั้น) ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความกระจางชัดและใหเห็นถึงความแตกตาง และขอสับสนระหวางปรัชญาศิลปศึกษา
กับปรัชญาวิจิตรศิลป ซ่ึงครูผูสอนจะไดนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนไดแสดงออกทางความคิดสรางสรรค อยางเปนอิสระและมีความสุขในการไดเรียนศิลปะ ซ่ึง
ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2533 : 4) ไดรับแนวคิดจาก Victor Lowenjeid and W.Lambert Brittain
(1970) ไวดังนี้
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ปรัชญาศิลปศึกษา
(PHILOSPHY OF ART EDUCATION)

ปรัชญาวิจิตรศิลป
(PHILOSPHY OF FINE ART)

1.  เปาหมายมุงสนับสนุนความคิดสรางสรรค และ
     การนําไปใชใหเกิดประโยชน
2.  ใชศิลปะเปนเครื่องมือ ใหเกิดการแสดงออกและ
      ความคิดสรางสรรค
3.  กระบวนการสรางสรรค งานถือเปนสิ่งสําคัญที่
     สุด
4.  เนนความไวในการเรียนรูดานอารมณ ความคิด
     จากสิ่งที่มองเห็นไดดี
5.  ความรูสึกที่มีอยูเบื้องหลังผลงานที่สําคัญที่สุด
6.  สนับสนุนใหเรียนรูดวยการคนควาทดลอง

7.    นําไปใชในการพัฒนาชีวิตดานอื่น ๆ ได

1.  เนนคุณคาทางดานความงามของผลงานที่ปรากฏ
     ออกมา
2.  ใชศิลปเปนเครื่องมือสรางผลงานศิลปะที่เปน
      รูปแบบ
3.  ผลงานที่ปรากฏเปนสิ่งสําคัญที่สุด

4.  เนนการทํางาน – สรางงานที่ดีมีคุณคาทางศิลปะ

5.  ความงามที่ปรากฏบนผลงานสําคัญที่สุด
6.  สนับสนุนใหเรียนดวยการฝกหัด อบรม ศึกษา
     ทฤษฎี และกรรมวิธีตาง ๆ
7.  นําไปใชประกอบอาชีพได

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาเปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสุขภาพซึ่งมความสําคัญตอ

ชีวิตความเปนอยูที่ดีของบุคคลและสังคม เปนสาระที่วาดวยการเจริญเติบโตและพัฒนาทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและจิตวิญญาณ ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของชีวิตโดยรวม และ
มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพสามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตและ
สุขภาพดี ใฝหาความรูเกี่ยวกับสุขภาพอยูเสมอ มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงการที่นักเรียนจะบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรไดจัด
การเรียนรูจึงตองมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนรูใหตรงหรือ
สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยเอง มีการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจาก
ธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการ ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสุขศึกษาและพลศึกษาแลว  ผูเรียนจะมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องธรรมชาติ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย ชีวิตครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมกีฬาไทย และ
กีฬาสากล การสรางเสริม สุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต มีทักษะ
ปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



238

ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใหสถานศึกษาจัดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ รวมทั้งจัด
ใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนในแตละกลุมเปาหมายดวย
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545  : 2)

สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง มีการฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู
ความคิด คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดแก ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน รับผิดชอบ และ
กตัญตูอการใชพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน โดยยึดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ที่สุด มีการอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสมารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนในการพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 3)

กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนํา
เทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตองเหมาะสม คุมคาและมี
คุณธรรมสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการ
ทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองานตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เปนพื้นฐาน
ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม  ตรงตอเวลา  เอ้ือเฟอ  เสียสละ
และอดทน ซ่ึงนําไปสูการใหผูเรียนสามารถพึ่งตนเองได ตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือและแขงขันระดับสากลในบริบทของสังคม
ไทย (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 1)  ดังนั้น จึงกําหนดวิสัยทัศน คุณภาพของผูเรียน สาระการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และแหลงการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผล
(ตัวอยาง)

แผนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545   เวลา………….ช่ัวโมง

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู ท. 2.1,  ศ. 1.1
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 1 ขอ 1.
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  สามารถนําคําที่กําหนดใหมาเขียนเปนเรื่องราวใหผูอ่ืนเขาใจไดและ
วาดภาพประกอบที่เขียน (บูรณาการกับกลุมศิลปะ)
ชื่อหนวยการเรียนรู ชวนคิดชวนเขียน
กิจกรรม

1. ติดบัตรคําบนกระดาน  ใหนักเรียนอาน  เชน  สาว  หลังบาน  ดอกไม  นก
2. นักเรียนและครูรวมกันสรางเรื่องราวจากคําที่กําหนดใหและบันทึกเรื่องราวไวบน

กระดาน
3. นักเรียนและครูรวมกันอานเรื่องราวบนกระดานและสรุปเรื่องราว
4. นักเรียนเขียนเร่ืองเปนรายบุคคลจากคําที่กําหนดใหพรอมวาดภาพประกอบเรื่อง
5. นําเสนอผลงาน  โดยการอานเรื่องราวที่เขียนใหเพื่อนฟง
6. ครูจัดปายนิเทศแสดงผลงาน

การประเมินผล
1. ส่ิงที่ตองประเมิน -พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

-ผลงาน
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน -แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

-แบบบันทึกการตรวจผลงาน
เกณฑการใหคะแนน

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
-  ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  3  คะแนน
-  ความตั้งใจในการทํางาน 3  คะแนน
-  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3 คะแนน
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ความถี่
มีพฤติกรรมนั้น ๆ อยางตอเนื่องตั้งแต 7 คร้ังขึ้นไป 3 คะแนน
มีพฤติกรรมนั้น ๆ 4 –6 ครั้ง 2 คะแนน
มีพฤติกรรมนั้นๆ 1-3  คร้ัง 1 คะแนน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 7-9  หมายถึง ดี
คะแนน 4-6  หมายถึง พอใช
คะแนน 1-3  หมายถึง ควรปรับปรุง

1. แบบบันทึกการตรวจผลงาน
-  เนื้อหา (3 คะแนน)
-  การใชภาษา (3 คะแนน)
-  นิสัยที่ดีในการเขียน  (2 คะแนน)
-  ภาพประกอบ  (2 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
คะแนน  31-40  หมายถึง ดีมาก
คะแนน  21-30  หมายถึง ดี
คะแนน  11-20  หมายถึง พอใช
คะแนน  1-10    หมายถึง ควรปรับปรุง
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบบันทึกการตรวจผลงาน

ระดับคะแนนประเด็นการ
ประเมิน 4 3 2 1

น้ําหนัก

เนื้อหา - นําคํามาใช
   ครบถวน
- ลําดับเรื่องราว
  ไดตอเนื่อง
  ไม สับสน
- เรื่องมี
  ความ หมาย

- นําคํามาใช
  ไมครบขาด
  1- 2 คํา
- ลําดับเรื่องราว
   ไดตอเนื่อง
   ไม สับสน

- นําคํามาใช
   ไมครบขาด
   2-4 คํา
- ลําดับเรื่องราว
  สับสนเล็กนอย

- นําคํามาใช
   ไมครบขาด
มากกวา 4 คํา
- ลําดับเรื่องราว
  สบัสนเล็กนอย

3

การใชภาษา - เขียนสะกดคํา
  ไดถูกตองหรือ
  เขียนผิดพลาด
  ไมเกิน 1-3 คํา
- ใชคําได
  เหมาะสม

- เขียนสะกดคํา
   ไดถูกตอง
หรือ
  เขียนผิดพลาด
  ไมเกิน 4-6 คํา
- ใชคําได
   เหมาะสม

- เขียนสะกดคํา
  ไดถูกตองหรือ
  เขียนผิดพลาด
ไมเกิน 7-10 คํา
- ใชคําได
   เหมาะสม
   ปานกลาง

- เขียนสะกดคํา
  ไดถูกตองหรือ
  เขียนผิดพลาด
   ไมเกิน 10 คํา
-  ใชคําไมคอย
    เหมาะสม

3

นิสัยที่ดีในการ
เขียน

-มีความเปน
ระเบียบเรียบ
รอย
-มีความสะอาด

- มีความเปน
   ระเบียบ
   เรียบรอย
- มีรอยลบ  ขูด
   ขีดฆา1-2 แหง

- มีความเปน
   ระเบียบ
   เรียบรอย
- มีรอยลบ  ขูด
   ขีดฆา3-5 แหง

- มีความเปน
   ระเบียบ
   เรียบรอย
-  มีรอยลบ  ขูด
   ขีดฆา 5 แหง
   ขึ้นไป

2

ภาพ -ภาพสอดคลอง
  กับเรื่อง
-ภาพสื่อ
  ความหมาย
  ครอบคลุมกับ
  เรื่อง
- สวยงาม

-ภาพสอดคลอง
  กับเรื่อง
- ภาพสื่อ
  ความหมาย
  ไมครอบคลุม
   กับเรื่อง
- สวยงาม

-ภาพสอดคลอง
  กับเรื่อง
- ภาพสื่อ
   ความหมาย
   ไมครอบคลุม
   กับเรื่อง
- สวยงาม
   ปานกลาง

-ภาพสอดคลอง
  กับเรื่อง
-ภาพสื่อ
  ความหมาย
  ไมครอบคลุม
  กับเรื่อง
-ไมสวยงาม

2
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แบบบันทึกการประเมินผลงาน

กลุมภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา……..

เนื้อหา
      การ
  ใชภาษา

   นิสัยที่ดี
ในการเขียน

        ภาพที่ ช่ือ – สกุล
 4  3  2  1 4  3  2  1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวม
40

คะแนน

ผล
การประเมิน
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แบบสังเกตพฤติกรรม

กลุมภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา……..

พฤติกรรม
ความรวมมือ

ในการปฏิบัติกิจกรรม
ความตั้งใจ
ในการทํางาน

การยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น

ผล
การประเมินที่ ชื่อ –

สกุล 1 2 3 4 5 รวม/
คะแนน

1 2 3 4 5 รวม/
คะแนน

1 2 3 4 5 รวม/
คะแนน
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เอกสารอางอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. "กรอบแนวคิดและแนวทางการประเมินผลดวยทางเลือกใหมตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544."  2545.  (อัดสําเนา)

                   .  ก  "แนวทางการประเมินผลดวยทางเลือกใหมตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  8 กลุมสาระการเรียนรู."   2545.  (อัดสําเนา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  คณะศึกษาศาสตร.  "เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ทางเลือกของเทคนิคการประเมินผลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา."  2539.
(อัดสําเนา)

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. "ชุดฝกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผล 8 กลุม
สาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544."  2545.(อัดสําเนา)

                   .  "คูมือดําเนินการฝกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผล 8 กลุมสาระการเรียนรูหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544."  2545. (อัดสําเนา)
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ธรรมชาติ/ลักษณะของกลุมสาระการเรียนรู
เวลา  90  นาที

คําชี้แจง
1. แบงกลุม 8 กลุมตามสาระการเรียนรู โดยความสมัครใจ
2. เลือกประธานและเลขากลุม
3. ใหสมาชิกกลุมรวมอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการ

เรียนรู
4. สงตัวแทน นําเสนอผลงานกลุม

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 5.1
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แผนการจัดการเรียนรูและการประเมิน
เวลา 100  นาที

คําชี้แจง
1. กลุมเดิมตามใบงานที่ 5.1
2. ใหสมาชิกกลุมรวมอภิปรายเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล

ที่กําหนดใหในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ และ
-  ระบุเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
-  ระบุเกณฑที่ใชในการประเมิน

                     -  สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
3. สรุป และนําเสนอผลงานกลุม

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 5.2
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมภาษาไทย (กลุมท่ี 1)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี……ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………..เวลา……ชั่วโมง
สาระที่ 2  การเขียน
มาตรฐาน   ท.2.1, ท.3.1, ท.4.2, ศ.1.1, ง.1.2
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3  ขอ 1. สามารถเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็น
แสดงการโตแยงเขียนรายงาน เขียนเชิงสรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการเขียน พัฒนาการเขียน
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  เพื่อใหนักเรียนสามมารถใชกระบวนการเขียน เขียนถายทอดประสบการณ
ที่ประทับใจและวาดภาพประกอบเรื่องที่เขียนได
ชื่องาน  ตราไวในดวงจิต
กิจกรรม

1. นักเรียนรวมกันสรางสถานการณหรือเลาเหตุการณที่ประทับใจ ที่รวมทํากิจกรรม
ดวยกัน เลาเรื่องราวคนละ 1 ประโยค ใหตอเนื่องกันและบันทึกเรื่องราวบนกระดาน นักเรียน
ชวยกันวิเคราะห การใชภาษา การเรียบเรียงเนื้อหาตามหลักการเขียน โดยครูคอยใหคําแนะนํา

2. นักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ จํานวน 5 – 6 คน โดยมีการคัดเลือกประธาน
เลขานุการ และกรรมการของกลุม  พรอมทั้งใหสมาชิกภายในกลุมเลาเหตุการณที่ประทับใจแลก
เปลี่ยนกัน แลวใหคัดเลือกเรื่องที่เดนมา 1 เร่ือง รวมกันเขียนเร่ืองราวและวาดภาพประกอบ กลุมละ
1 เรื่อง ครูและนักเรียนรวมกันสรางเกณฑการประเมิน

3. นักเรียนที่เปนตัวแทนกลุม นําเสนอผลงานโดยการเลาเหตุการณ ภายในเวลาไมเกิน
5 นาที พรอมทั้งสงรายงานการทํางานกลุมในภายหลัง

4. ยกยอง ชมเชย และชี้แนะผลงานที่นักเรียนนําเสนอ
5. นักเรียนเขียนเลาเหตุการณที่ประทับใจของตนเองและมีภาพประกอบเปนรายบุคคล
6. จัดปายนิเทศแสดงผลงานดีเดน เพื่อเผยแพรใหเปนแบบอยางแกนักเรียนทั่วไป

สิ่งที่ตองประเมิน
1. การทํางานรวมกัน
2. การนําเสนอผลงานกลุม
3. ผลงานรายบุคคล

เครื่องมือ
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการใหคะแนน……………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมคณิตศาสตร (กลุมท่ี 2)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี…ภาคเรียนที่…ปการศึกษา……………..เวลา………ชั่วโมง

สาระที่ 2    การวัด
มาตรฐานการเรียนรู  ค 2.3 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได ค.6.1 ขอ 1 มีความสามารถในการแกปญหา
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2   ขอ 1
           ใชความรูเกี่ยวกับการวัด  เงิน  เวลา  ไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นักเรียนสามารถนําความรูเร่ืองการวัดและมาตราสวนใชเขียนแผนผังได
ชื่องาน การวัดและมาตราสวน
กิจกรรม

กิจกรรมท่ี  1 ทบทวนเรื่องการวัดและในมาตราสวนที่ไดเรียนมาแลว
1. ใหนักเรียนจับคูตามความสมัครใจ  สนทนาทบทวนความรูเกี่ยวกับการวัดความยาว

และมาตราสวนประมาณ  5-10 นาที
2. สุมตัวแทนนักเรียนแตละคูออกมานําเสนอสาระความรูที่ไดสนทนา
3. ครูสรุป / เพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับการวัดความยาวและมาตราสวน
กิจกรรมท่ี  2  (ภาระงาน)

ครูกําหนดสถานการณใหนักเรียนเขียนแผนผัง
“  ในวันเปดภาคเรียนใหม       นักเรียนมีความตองการเปลี่ยนบรรยากาศในหองเรียนให

ดูแปลกตาและเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จึงวางแผนจัดหองเรียนใหม โดยใชหอง
เรียนจริงของนักเรียนใหมีโตะครู 1 ตัว  โตะนักเรียน 25 ตัว และตูเก็บอุปกรณ  1 ตู  กอนจะจัดหอง
เรียนใหมใหนักเรียนแตละคนเขียนแผนผัง  “ หองเรียนของฉัน ”        เพื่อคัดเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ไปจัดหองเรียน และเหลือจะเก็บไวเปนตัวอยางในการจัดหองเรียนในครั้งตอ ๆ ไป
สิ่งที่ตองประเมิน

-  แผนผังหองเรียน
             -  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เคร่ืองมือ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
แนวทางการใหคะแนน
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมวิทยาศาสตร (กลุมท่ี 3)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี….ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………..เวลา………ชั่วโมง

สาระที่  1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู   ว.1.1   เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสาร
ที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3   ขอ 2

สํารวจตรวจสอบและอธิบายปจจัยที่จําเปนตองใช           และผลที่ไดจากกการ
สังเคราะหดวยแสง  ความสําคัญของกระบวนการสังเคราะหดวยแสงตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ชื่องาน    การสังเคราะหดวยแสง
กิจกรรม

1. สนทนาทบทวน  เร่ือง  สวนประกอบและหนาที่ของเซลลพืช
2. นักเรียนแบงกลุม ๆ  ละ5 - 6 คน
3. นักเรียนศึกษาใบความรู เร่ือง  การสังเคราะหดวยแสงของพืช
4. ทํากิจกรรมตามใบงานที่  1
5. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการศึกษา  ทดลอง  หนาชั้นเรียน
6. นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรม “มหัศจรรยของสีเขียว”
7. นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียน เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหแสงของพืช
8. ทดสอบความรูหลังเรียนดวยแบบประเมินดานความรูตอนที่  2
9. นักเรียนประเมินตนเอง / เพื่อน

สิ่งที่ตองประเมิน
-  ความรู
-  กระบวนการ
-  คณุลักษณะที่พึงประสงค

เคร่ืองมือ…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการใหคะแนน………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมภาษาตางประเทศ (กลุมท่ี 4)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี….ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………..เวลา………ชั่วโมง

สาระที่ 1        ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู  ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความ
คิดเห็นและแสดงความสนใจ โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2   ขอ 3

ขอ 3 ใชภาษางาย ๆ  เพื่อขอและใหขอมูล  อธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตาง ๆ   ที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันและสรางองคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา   และผลจากการ
ฝกทักษะตาง ๆ  สังคมศึกษา (สาระ 2)  หนาที่พลเมือง,วัฒนธรรม,การดํารงชีวิตในสังคม  :
คณิตศาสตร  (สาระ 1) จํานวน : ภาษาไทย  (สาระ 3)  การฟง,การพูด, การดู : วิทยาศาสตร  (สาระ
2)  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

1. นักเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง
2. นักเรียนใชภาษาตามสถานการณอยางเหมาะสม
3. นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได

ชื่องาน  การใชภาษาเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
กิจกรรม

1. สรางบรรยากาศและแรงจูงใจเพื่อเขาสูภาระงานโดยแสดงภาพบุคคล  สถานที่  และ
ส่ิงของอยางละ 1 ภาพ

1. ใหนักเรียนเลือกภาพที่สนใจ และตั้งคําถามเพื่อขอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ
2. ครูตอบคําถามและอธิบายดวยภาษางาย ๆ และใหนักเรียนมีโอกาสซักถามเพิ่มเติม
3. แจงวัตถุประสงค  และกําหนดภาระงานที่นักเรียนตองปฏิบัติ เร่ือง “การแสดงบท

บาทสมมติ”
4. แจกใบงานและใหคําชี้แจง  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.1 นักเรียนปฏิบัติงานกลุมยอย
4.2 เลือกหัวหนากลุมและเลขากลุม
4.3 กําหนดสถานการณในการแสดงบทบาทสมมติเพื่ออธิบายเกี่ยวกับบุคคล  ส่ิง

ของหรือสถานที่
4.4 สมาชิกแตละคนเลือกภาพ 1 ภาพ  ที่เปนภาพบุคคล  ส่ิงของ  หรือสถานที่ที่พบ

เห็นในชีวิตประจําวันและสรางบทพูดอธิบายภาพของตน
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4.5 กําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมเรียงลําดับผูพูดและสรางบท
สนทนาเชื่อมโยงผูพูดแตคน

4.6 ฝกซอมและแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน
5. กําหนดขอตกลง  และแจงเกณฑประเมินใหนักเรียนทราบ
6. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 5-6 คน  โดยวิธีการจับฉลากหรืออ่ืน ๆ
7. นักเรียนแยกกลุมปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงาน  ครูใหความชวยเหลือ   ใหคําแนะนํา

แกไข  ปรับปรุงเนื้อหา
8. ใหนักเรียนมีโอกาสฝกซอมตามบทบาทเพื่อแสดงบทบาทสมมติ
9. นักเรียนแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน
10.นักเรียนคนอื่น ๆ ทํากิจกรรมใน  Worksheet  1 ระหวางการฟง
11.ทุกกลุมแสดงภาพ  เขียนคําอธิบายภาพของสมาชิกแตละคนในกลุมลงใน chart

และแสดงผลงานในชั้นเรียน
12.นักเรียนทุกคนอานผลงานของกลุมอ่ืน ๆ และทํากิจกรรมใน Worksheet 2
13. ครูประเมินกิจกรรมนักเรียนและผลงาน

สิ่งที่ตองประเมิน - ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง,พูด,อาน,เขียน)
- การทํางาน
- ผลการทํางาน

เคร่ืองมือ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการใหคะแนน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กลุมท่ี 5)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี……ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………..เวลา………ชั่วโมง

สาระที่  3  เศรษฐศาสตร
มาตรฐานการเรียนรู   ส. 3.1
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3  ขอ 1 เขาใจความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการตัดสินใจเลือกใช
ทรัพยากรเพื่อการผลิต โดยคํานึงถึงตนทุน และผลประโยชนที่จะไดรับอยางคุมคาและมีคุณธรรม
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยสําคัญของการประกอบอาชีพในแต
ละทองถ่ิน
กิจกรรม

1. ผูสอนนําคําพังเพยหรือสุภาษิต เชน ในน้ํามีปลาในนามีขาว หรือมีสลึงพึงบรรจบให
ครบบาท หรืออ่ืน ๆ ในความหมายใกลเคียงกัน ใหผูเรียนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นความหมาย และแงคิด

2. ผูสอนรวมอภิปรายใหนักเรียนสรุปไดในประเด็น ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
เปนปจจัยสําคัญตอการประกอบอาชีพ

3. แบงผูเรียนเปนกลุมๆ ละ 5 – 6 คน ตามความสมัครใจ ศึกษาการประกอบอาชีพใน
แตละภาค (โดยศึกษาคนควาจากหองสมุด เอกสาร ตํารา ส่ิงพิมพ หรือสัมภาษณบุคคลใน     ทอง
ถ่ิน)

4. นัดหมายนําเสนอผลงานในรูปแบบเสรี เชน การรายงานหนาชั้น การจัดนิทรรศการ
การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ

5. ใหแตละกลุมนําเสนอผลงาน
6. ผูเรียนและผูสอนรวมสรุปลักษณะการประกอบอาชีพในแตละทองถ่ินของตน และ

การประกอบอาชีพในแตละภูมิภาค
สิ่งที่ตองประเมิน 1. ความรู                                     3. การนําเสนอผลงานกลุม

2. การทํางานรวมกัน
เคร่ืองมือ…………………………………………………………………………………………..
แนวทางการใหคะแนน……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุมท่ี 6)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี……ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………….เวลา……ชั่วโมง

สาระที่   5  เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ
มาตรฐานการเรียนรู   5.1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน  การผลิต  การออกแบบ  การแกปญญา  การ
สรางงาน  การสรางอาชีพสุจริตอยางมีความเขาใจ    มีการวางแผน    การทํางานเชิงกลยุทธ  และมี
ความคิดสรางสรรค
มาตรฐานชวงชั้น   2   ขอ 1
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

1. นักเรียนมีความรูในการแปรรูปพืชผลการเกษตร
2. นักเรียนสามารถแปรรูปพืชผลเกษตรในทองถ่ินได
3. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ
5. นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานไดตามวัตถุประสงค

ชื่องาน  การแปรรูปพืชผลที่มีมากในทองถ่ิน
กิจกรรม

1. นักเรียนแบงกลุม3-5คน สรางแบบสํารวจเพื่อใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพืชผลใน
ทองถ่ิน

2. แตละกลุมนําขอมูลจากการสํารวจมาอภิปราย   และสรุปผลจนไดคําตอบวาพืชผล
ชนิดใดที่มีมากจนตองหาทางแกไขเรงดวน

3. กลุมศึกษาคนควาวิธีการแปรรูปพืชผลจากสื่อตาง ๆ  เชน หนังสือพิมพ ตํารา
วีดิทัศน  โทรทัศน  อินเตอรเน็ต  ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ  แลวเลือกวิธีการแปรรูปพืชผลที่นาสนใจ

4. แตละกลุมรวมกันวางแผนการทํางาน
5. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว
6. สรุปผลงานและอภิปรายในชั้นเรียน

สิ่งที่ตองประเมิน 1. ความรู
2. ทักษะการทํางาน
3. นิสัยในการทํางาน

              4.  พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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เคร่ืองมือ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการใหคะแนน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมศิลปะ (กลุมท่ี 7)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี……ภาคเรียนท่ี……ปการศึกษา………….เวลา……ชั่วโมง

สาระที่ 1   ทัศนศิลป
มาตรฐานการเรียนรู   ศ 1.1
มาตรฐานชวงชั้นท่ี 3  (ม. 1)  ขอ 4, 5, 6
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  เพื่อใหผูเรียนวิจารณงานทัศนศิลปที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม  ประเพณี
หรือภูมิปญญาทองถ่ินตามที่ตนสนใจ
ชื่องาน  สรางสรรคงานศิลป
กิจกรรม

1. นักเรียนสรางสรรคผลงานทัศนศิลปที่ เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณีหรือ           
ภูมิปญญาทองถ่ินตามความถนัดและความสนใจ

2. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองตามหลักการของทัศนศิลป
3. เพื่อนนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นตอผลงานและความงามทางทัศนศิลปดวย
4. นําแนวคิดมาสรางสรรคผลงานทางทัศนศิลป  เพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน
5. เสนอผลงานตามสภาพที่ตนเองทําได  และเหมาะสม
6. เก็บเขาแฟมผลงาน

สิ่งที่ตองประเมิน 1. ผลงาน
2. การนําเสนอผลงาน

เคร่ืองมือ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการใหคะแนน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินผลกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา (กลุมท่ี 8)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี…ภาคเรียนที่……ปการศึกษา………..เวลา………ชั่วโมง

สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู   พ.3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา
มาตรฐานชวงชั้นท่ี  1  ขอ 1 ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับที่ เคล่ือนที่และการใช
อุปกรณประกอบ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   

1. อธิบายวิธีการรับ – สงลูกฟุตบอลในขณะที่อยูกับที่ได
2. ปฏิบัติตนในการเคลื่อนไหวลักษณะที่อยูกับที่ได
3. มีทักษะในการรับ – สงลูกฟุตบอลอยางคลองแคลว
4. บอกประโยชนของการรับ – สง ลูกฟุตบอลไปใชในชีวิตประจําวัน

ชื่องาน  รับ – สง ลูกฟุตบอล
กิจกรรม

1. แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5  คน ชวยกันคิดคนหาวิธีการรับสงลูกฟุตบอลในลักษณะ
ตาง ๆ  และรวมกันพูดถึงวิธีการรับสงลูกที่ถูกตอง

2. ครูอธิบายถึงกติกาการแขงขันใหนักเรียนและใหแตละกลุมแขงขันการรับสงลูก
ฟุตบอลไปขางหนา

3. นักเรียนแตละกลุมรวมอภิปรายหาแนวทางหรือวิธีการที่จะรับสงลูกฟุตบอลไดอยาง
รวดเร็วและทําการแขงขันใหมอีกครั้งหนึ่ง

4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันนําเสนอประโยชนของการนําวิธี รับสงลูกฟุตบอล ไปใช
ในชีวิตประจําวัน
สิ่งที่ตองประเมิน 1. การนําเสนอวิธีการรับสงลูกฟุตบอลที่ถูกตอง

2. ทักษะการรับสงลูกฟุตบอลไปขางหลัง
3. การนําเสนอการนําประโยชนของการรับสงลูกฟุตบอลไปใชในชีวิต
    ประจําวัน

เคร่ืองมือ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
แนวทางการใหคะแนน…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบหนวยท่ี 5

คําชี้แจง  จงพิจารณาขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย  /  หนาขอที่ ถูก และกาเครื่องหมาย  X  หนา
               ขอที่ผิด
……. 1.  การเรียนรูธรรมชาติวิชาของกลุมสาระการเรียนรู จะชวยใหผูสอนสามารถกําหนด

 เปาหมายการเรียนรูได
……. 2.  ธรรมชาติการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
               ทักษะทางภาษา
……. 3. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
              ตอการดํารงชีวิตประจําวัน
……. 4.  ธรรมชาติการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนน
               ใหผูเรียนพิสูจนความเปนจริงของขอมูล
……. 5.  สาระการเรียนรูกลุมการงานและเทคโนโลยี ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่เตรียมผูเรียนสู
              งานอาชีพ

                                                           ……………………………..

เฉลย     1.  X        2.   /         3.   /            4.  X            5.    X
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การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน

หนวยท่ี 6
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             การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
เนื้อหา

1. ความหมายของแฟมสะสมงาน
2. กระบวนการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน
3. ประเภทของแฟมสะสมงาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจความหมายของแฟมสะสมงาน
2.  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจกระบวนการประเมินผลการเรียน

โดยใชแฟมสะสมงาน
3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจประเภทของแฟมสะสมงาน
4. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ออกแบบแฟมสะสมงานได

ระยะเวลาในการฝกอบรม  เวลา      150    นาที
กิจกรรม

1.  บรรยาย,  อภิปราย                                 2.  ศึกษาใบความรู
3.  ปฏิบัติตามใบงาน                                  4.   สรุปและนําเสนอผลงาน

                   5.  ทําแบบทดสอบทายหนวย
สื่ออุปกรณ

     1.  แผนใส และปากกาเขียนแผนใส            2. ใบความรู, ใบงาน
     3.  กระดาษปรูฟ และปากกาเคมี

การประเมินผล
1. สังเกตการทํางานกลุม
2.   ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน
3. คะแนนจากแบบทดสอบทายหนวย

หนวยท่ี 6
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ความหมายของแฟมสะสมงาน
รองศาสตราจารย  ดร.ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ ใหความหมายวา แฟมสะสมงาน   

หมายถึง เอกสารรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางสภาพการณในชั้นเรียนที่จะนํามาประเมินวาการ
เรียนการสอนในวิชานั้น ๆ เปนอยางไร  เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีกิจกรรม
ตาง ๆ ที่หลากหลายดังนั้นการสุมตัวอยางจะตองเปนแบบแบงชั้น

รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  ใหความหมายวา  พอตโฟลิโอ    
หมายถึงการรวบรวมผลงานที่ผานการคัดเลือกโดยตัวเด็กเอง (หรือภายใตการแนะนําของครู) มา
สะสมไวในภาชนะอยางใดอยางหนึ่งเปนระบบและมีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ ความเจริญงอกงาม  ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูเนื้อหา
วิชาตาง ๆ ของเด็กใหแกนักเรียน  หรือผูที่เกี่ยวของไดทราบ

ฮามม (Hamm)  ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยรัฐซาน
ฟรานซิสโก และ อดัมส (Adam)  ศาสตราจารยภาควิชาการศึกษา  มหาวิทยาลัยอลาสกา (Hamm  
and  Adam 1991 : 18)  กลาววา  คําอธิบายที่ดีที่สุดสําหรับแฟมสะสมงานคือ  ส่ิงที่บรรจุ
(Container) หลักฐาน (Evidence) อันแสดงถึงทักษะของบุคคล (Person’ s Skill) หลักฐานที่สะสม
ไวในแฟมสะสมงานสามารถใชเปนสิ่งบงบอกใหเห็นถึงพัฒนาการความเจริญกาวหนาในดานความ
สามารถ เจตคติ ทักษะตาง ๆ และเปาหมายของเจาของแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานมีความหมาย
มากกวากลองบรรจุผลงานนักเรียน (Folder) เพราะเปนเครื่องมือที่ครูสามารถนําไปใชในชั้นเรียน
เพื่อชักนํานักเรียนใหมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันจากชิ้นงานที่ตนเองเลือกมาหรือช้ินงาน
ที่เพื่อนรวมชั้นเรียนนําเสนอ  อันเปนหนทางนําไปสูการรูจักคิดและเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนตอ
ไปในอนาคต นอกจากนี้แฟมสะสมงานยังเปนสิ่งที่เชื่อมโยงครูและเด็กใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

ใบความรูท่ี 6

การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  ศิริทวี  ใหความหมาย Portfolio  คือผลงานที่นักเรียน
สรางขึ้นแลวเก็บสะสมไวในแฟม กลอง สมุด หรือกระเปาแลวแตลักษณะงาน กระบวนการสําคัญ
ของการจัดทําแฟมสะสมงานอยูที่ครูกับนักเรียนรวมกันกําหนดจุดประสงคเปาหมายของงานและ
เกณฑคุณภาพงาน  แลวนักเรียนดําเนินการสรางงานและคัดเลือกงานเพื่อเก็บสะสมไว  โดย         
นักเรียนจะเปนผูประเมินผลงานและแสดงความคิดเห็นตองานที่ตนทํา ครูและนักเรียนรวมทั้ง         
ผูปกครองจะใหขอเสนอแนะ วิพากษวิจารณผลงานของนักเรียน

สงบ  ลักษณะ  ใหความหมาย Portfolio วาคือ การรวบรวมผลงานของเด็กที่ประเมิน
แลวโดยตัวเด็กเองหรือการคัดสรรของครูที่เด็กทําไดดีที่สุดในระยะเวลาหนึ่งเปนผลงานที่จัด      
รวบรวมอยางมีระบบเชื่อมโยงกับระดับมาตรฐาน  (Performance Standard หรือBenchmark)
ลักษณะของแฟมสะสมงาน

การใชแฟมสะสมงานสําหรับการประเมินผลการเรียนเปนหัวขอที่กําลังไดรับความสน
ใจอยางยิ่งในวงการศึกษาปจจุบัน  จากการสํารวจงานวิจัยพบวา มีงานวิจัยมากกวา 200 เรื่องที่    
รายงานผลการใชแฟมสะสมงานสําหรับการสอนและการประเมินผลการเรียนในดาน การอาน 
ศิลปะ วิทยาศาสตร (Barton and Collins 1993 : 202) จากการพัฒนามาตามลําดับของการ      
ประเมินผลวิธีนี้  นักประเมินผลหลายทาน เชน    เบิรด (Bird 1990) วิกกินส (Wiggins 1989) และ
วูลฟ (Wolf. 1989)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของแฟมสะสมงานไว 7 ประการดังนี้

1. แสดงจุดมุงหมายชัดเจน (Explicitness  of  Purpose) ครู หรือ ครูรวมกับนักเรียน 
เปนผูกําหนดจุดมุงหมายของแฟมสะสมงาน  นั่นคือ  นักเรียนจะตองทราบวาเขาถูกคาดหวังไว
อยางไรกอนที่จะเริ่มตนพัฒนาแฟมสะสมงาน

2. มีการบูรณาการ (Integration) ระหวางเนื้อหาวิชาการที่ไดจากการเรียนในหองเรียน 
กับประสบการณภาคสนามนอกหองเรียน ตัวอยางเชน ครูที่สอนเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นอาจ
สนับสนุนใหนักเรียนไดพบปะสนทนาสัมภาษณนักเขียนเร่ืองสั้น แลวบันทึกเหตุการณคร้ังนั้นเก็บ
ไวในแฟมสะสมงาน

3. แหลงขอมูลหลากหลาย (Multisources) ในการตัดสินใจนักเรียนอยางแมนยําโดยใช
แฟมสะสมงานเปนเครื่องมือนั้น หลักฐานในแฟมสะสมงานตองไดมาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

4. สะทอนใหเห็นถึงสภาพที่แทจริง (Authentic) โดยตองมีการเชื่อมโยงกันโดยตรง
ระหวางการเรียนการสอนในหองเรียนกับหลักฐานในแฟมสะสมงาน

5. เปนรูปแบบการประเมินที่เปนพลวัตร (Dynamic) ทัง้นี้เพื่อตรวจสอบความงอกงาม
และการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียน
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6. สะทอนถึงบุคลิกภาพแหงตน  จากความรูสึกการเปนเจาของบทเรียน  การมีสวน
รวมในการประเมินผลการเรียน การรูจักการบูรณาการระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ  แฟมสะสม
งานของนักเรียนแตละคนถือเปนการสรางสรรคงานที่ชัดเจนและโดดเดน (Unique Creation)
เฉพาะตัว  เนื่องจากนักเรียนเปนผูเลือกผลงานและประเมินผลตนเอง

7. นําไปใชไดในหลายจุดประสงค (Multi Purposed) หลักฐานในแฟมสะสมงาน      
นักเรียนสามารถนําไปใชไดมากกวาหนึ่งจุดประสงคหรือหนึ่งวิชา เชน นอกจากใชในการประเมิน
นักเรียนแลว ครูอาจใชประเมินความสําเร็จในการสอนของครูก็ได

กระบวนการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน
นิวแมน (Newman.  1991 , quoted in Valeri  1992 : 298)  กลาววา  การประเมินผลการ

เรียนโดยใชแฟมสะสมงาน  เปนนวัตกรรมใหมของการประเมินผลการศึกษาในอเมริกายุคนี้
บราวน  (Brown  1989 : 32)  กลาวในทํานองเดียวกันวา  เปนการปฏิรูปการวัดผลการ

ศึกษาควบคูไปกับการใชคอมพิวเตอรในการสอบ (Computer  Testing)  โดยท่ีนักเรียนสามารถตั้ง
คําถามในการสอบไดเอง  สามารถวิพากษวิจารณการทดสอบได  และสามารถผสมกลมกลืนได
อยางเปนธรรมชาติในกระบวนการสอน  การประเมินในชั้นเรียนมิใชกระบวนการที่กระทําโดย
บุคคลภายนอกฝายเดียวเทานั้นอีกแลว  นักเรียนสามารถประเมินและกําหนดความสามารถของตน
เองไดอยางมีมาตรฐานจากคุณภาพงานของตน

สวอช  (Schwartz 1991 : 67)  กลาววา  เปนการประเมินผลที่สนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับ
ผิดชอบในการเรียนของตนเอง  โดยใหถือวาการประเมินผลการเรียนเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน

ฮามมและอดัมส (Hamm  and  Adam 1991 : 18)  กลาววาเปนวิธีการประเมินผลในชั้น
เรียนแนวใหมที่สามารถสะทอนภาพของนักเรียนใหปรากฏออกมาไดอยางชัดเจนวาเปนเชนไร  ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน  โดยผานทางหลักฐาน  ผลงานที่เก็บสะสมไวในแฟมสะสมงาน  หลักฐานที่
เลือกขึ้นมาสามารถใชเปนเครื่องมือที่ทรงอานุภาพในการเขาใจตัวนักเรียนเกี่ยวกับ  ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน  ความรูและเจตคติ  นอกจากนั้นในเวลาเดียวกันยังชวยใหนักเรียนไดตระหนักทราบถึง
ประวัติการเรียนของตน

คุชส (Kuhs 1994 : 332)  ผูชวยผูอํานวยการศูนยการประเมินผลการศึกษาระดับ       
อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียใต  ไดกลาวถึงการประเมินผลการเรียนวิธีนี้วา  แฟมสะสม
งานชวยในการประเมินการเรียนรูของนักเรียนไดทั้งหมด (All  Areas  of  Students’  Learning)     
นักเรียนสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนไดดวยตนเองจากการทบทวนดูหลักฐานและ
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บันทึกตาง ๆ ในแฟมสะสมงาน  ซ่ึงใหความหมายมากกวาการดูคะแนนจากการวัดผลแบบประเพณี
นิยม

ออลเลน  (Allen 1993 : 67)  หัวหนาครูเกรด 12 ในรัฐไอโอวา  กลาวถึงการประเมินผล
วิธีนี้ในอีกแงมุมหนึ่งวา  เปนการประเมินผลที่รวมผูปกครองเขาไปอยูในกระบวนการประเมินดวย  
จากการสงแฟมสะสมงานไปใหผูปกครองใหความคิดเห็น (Comment)  ที่บานและสนับสนุนให  
นักเรียนรูจักการประเมินผลตนเอง  เพื่อใหทราบจุดเดน(Strength) และจุดดอย (Weakness)  ดวยตัว
ของนักเรียนเอง

คอลฟ (Calfee 1993 : 532)  อาจารยแหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดไดกลาวถึงการ
ประเมินวิธีนี้วา  เปนการประเมินผลในชั้นเรียนแนวใหมลาสุดที่มีลักษณะเดนดังนี้

1. เปนการประเมินที่สนใจวา  นักเรียนทําอะไรไดบาง  มากกวาการจดจําอะไรไดบาง 
(Production  Rather  than  Recognition)  นั่นคือ  นักเรียนตองแสดงศักยภาพที่มีอยูออกมาในรูป
ของการผลิตผลงานมากกวาการเลือกคําตอบที่ถูก

2. โครงงานสําคัญกวาขอคําถาม (Project  Rather  than  Items) เนนการศึกษาแนวลึก
มากกวาแนวกวาง  เนนความเที่ยงตรงมากกวาความเชื่อมั่น

3. เนนการตัดสินใจที่ไมเปนทางการมากกวาการคํานวณคาคะแนน (Informed 
Judgment   Rather  than  Mechanical  Scoring)

ประเภทของแฟมสะสมงาน
โดยทั่วไปแบงเปน 4 ประเภท คือ
1. แฟมผลงานสวนตัว (Personal Portfolio) มี 2 ลักษณะคือ

1.1 แฟมสะสมงานรวม  เปนแฟมประวัติสวนตัว อาจเปนภาพอยูนอกโรงเรียน 
งานอดิเรก กิจกรรมในชุมชน ความสามารถพิเศษดานตาง ๆ เชน กีฬา ดนตรี ตลอดจนสิ่งที่นักเรียน 
ภาคภูมิใจเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงอาจเปนภาพ ขอเขียนหรือหลักฐานอื่น ๆ

1.2 แฟมสะสมงานชิ้นที่ดีที่สุด เปนแฟมที่ตองการใหนักเรียนรูจักคัดเลือกงานที่ดี
ที่สุดที่แสดงพัฒนาการและความกาวหนาของนักเรียน

2. แฟมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolio) มี หลายลักษณะเชน
2.1 แฟมสะสมงานเพื่อเรียนระดับอุดมศึกษา  นักเรียนจะตองนําแฟมสะสมงานใน

ระดับมัธยมศึกษา  เพื่อเสนอตอสถานศึกษาที่เรียนตอ  ในแฟมจะแสดงถึงความสามารถของ        
นักเรียนดานตาง ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาใหสถาบันชวยเหลือ จัดวิชาใหเรียน การใหทุนการ
ศึกษา
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2.2 แฟมสะสมงานประสบการณการสอน  เปนแฟมที่นักศึกษาที่เรียนครูจะสะสม
ประสบการณ เชน การผานการอบรม การฝกสอน การบันทึกขอมูลสะทอนกลับของครูพี่เล้ียงหรือ
ศึกษานิเทศก เพื่อใชประกอบในการสมัครงาน

2.3 แฟมสะสมงานของครู เปนแฟมสะสมผลงานของครู ซ่ึงมีรายละเอียด      
ประสบการณการสอน การผานการอบรม เทคนิคการสอน การคิดคนเอกสารการสอน การไดรับ
เกียรติประวัติดีเดนผลการสอนตลอดจนคะแนนของนักเรียนที่สอน

2.4 แฟมสะสมงานของผูบริหาร  เปนแฟมสะสมงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การบริหารงาน การเปนผูนํา ความสัมพันธกับชุมชน ผลงานดีเดนที่ภูมิใจ เปนตน

3. แฟมเชิงโครงการ (Project  Portfolio)
เปนแฟมสะสมงานที่ดําเนินการลักษณะโครงการหรือโครงงาน  ซ่ึงมีขั้นตอน

กระบวนการที่ซับซอน  อาจเก็บขอมูลทั้งลักษณะการเขียน  ภาพถาย หรือใชบันทึกดวยวีดีทัศน 
เปนตน

4. แฟมผลงานขณะเรียน (Student / Acedemic  Portfolio) มีหลายลักษณะขึ้นอยูกับ   
ผูตองการใช เชน

4.1 แฟมสะสมงานเพื่อใหคะแนน  ซ่ึงสามารถใหคะแนนหลายลักษณะ เชน
4.1.1 คัดเลือกใหคะแนนเฉพาะผลงานดีเดน  ซ่ึงครูและนักเรียนคัดเลือกซึ่ง

อาจใหคะแนนเพียง 2 – 3 ช้ิน ก็พอ
4.1.2 ใหคะแนนแฟมทั้งฉบับ  ตั้งแตปกจนถึงหนาสุดทาย โดยมีเกณฑการให

คะแนนที่สําคัญ เชน ความคิดสรางสรรค สรางสรรคปก การจัดระบบงาน ความเปนระเบียบ     
เรียบรอย การสะทอนขอมูลยอนกลับจากการประเมินตนเอง

4.2 แฟมสะสมงานแบบบูรณาการ  เปนแฟมที่แสดงใหนักเรียน ครู ผูปกครองเห็น
ภาพทั้งหมดของตัวนักเรียน เปนแฟมที่บูรณาการเขากับหลายวิชา ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักเรียนชอบ
วิชาอะไรมากที่สุด และไมชอบวิชาอะไรมากที่สุด ซ่ึงอาจดูไดจากการเขียนหรือจากพฤติกรรม อ่ืน 
ๆ ที่พบเห็นตลอดจนประสบการณนอกหองเรียน

4.3 แฟมสะสมงานกลุม  เปนการสรางแฟมที่มีจุดประสงคใหสมาชิกในกลุมมี    
สติปญญาและความสามารถที่แตกตางกัน  สามารถพัฒนางานรวมกัน  ซ่ึงเปนการจําลองการปฏิบัติ
งานในชีวิตจริงในอนาคต เมื่อนักเรียนออกอยูในสังคม

4.4 แฟมสะสมงานของชั้นเรียน  แตละชั้นเรียนควรจัดแฟมดีเดนของชั้นเรียนซ่ึง
เปน ภาพความสําเร็จของการเรียนรู เชน คําขวัญ ภาพหองเรียน การกีฬา การทําความสะอาด เกียรติ
ประวัติที่หองเรียนไดรับ นักเรียนตัวอยางของหองเรียน
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4.5 แฟมสะสมงานของโรงเรียน เปนแฟมซ่ึงประกอบดวยเหตุการณสําคัญ ซ่ึงทํา
ใหโรงเรียนมีช่ือเสียง การไดรับรางวัลตาง ๆ ของนักเรียน ครู หรือโรงเรียนกิจกรรมความสัมพันธ
กับชุมชน  การพัฒนาการและความกาวหนาของโรงเรียน

4.6 แฟมสะสมงานของอําเภอและจังหวัด เปนการเก็บสะสมงานที่เดน ๆ ของ     
โรงเรียนในสังกัด เกียรติประวัติที่โรงเรียนหรือจังหวัดไดรับ  การจัดกิจกรรมพิเศษของอําเภอหรือ
จังหวัด เชนการจัดการอบรมครู การจัดงานวันประถมศึกษาแหงชาติ ตลอดจนขอมูลหรือ            
สารสนเทศอื่น ๆ เชนผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ผลการจัดการศึกษา

4.6.1 คัดเลือกใหคะแนนเฉพาะผลงานดีเดน  ซ่ึงครูและนักเรียนคัดเลือกซึ่ง
อาจใหคะแนนเพียง 2 – 3 ช้ิน ก็พอ

4.6.2 ใหคะแนนแฟมทั้งฉบับ  ตั้งแตปกจนถึงหนาสุดทาย โดยมีเกณฑการให
คะแนนที่สําคัญ เชน ความคิดสรางสรรค สรางสรรคปก การจัดระบบงาน ความเปนระเบียบ      
เรียบรอย การสะทอนขอมูลยอนกลับจากการประเมินตนเอง 
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การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
คําชี้แจง

1. แบงกลุม ๆ ละ  4 – 5  คน
2. เลือกประธานและเลขากลุม
3. ใหสมาชิกกลุมรวมอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย กระบวนการ และประเภทของการ

ประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
4. สงตัวแทน นําเสนอผลงานกลุม

ความหมาย………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
กระบวนการ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ประเภท…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 6
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แบบทดสอบหนวยท่ี 6

คําชี้แจง  จงพิจารณาขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย  /  หนาขอที่ ถูก และกาเครื่องหมาย  X  หนา
               ขอที่ผิด
……. 1.  การจัดทําแฟมสะสมงาน เปนการกําหนดรวมกันในเรื่องของ ชนิด ประเภท จุดประสงค
               เปาหมายและเกณฑคุณภาพของงาน ระหวางผูสอน ผูเรียนและผูเกี่ยวของ
 ……. 2.  แฟมสะสมงานของผูเรียน นอกจากจะแสดงใหเห็นศักยภาพในหลาย ๆ ดานของผูเรียน
                แลว ยังทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี ระหวางผูเรียนและผูสอน
……. 3.  จุดออนของแฟมสะสมงาน จะขาดการบูรณาการระหวางความรูที่ไดรับและประสบการณ
               ที่เกิดกับตัวผูเรียน
……. 4.  ความแตกตางระหวางบุคคล จะปรากฎขึ้นในแฟมผลงานสวนตัว มากกวาแฟมสะสม

 งานกลุม
……. 5  จุดเดน จุดดอย จากการประเมินตนเองของผูเรียนที่ปรากฏในแฟมสะสมงาน จะมีความ
              หมายมากกวาคาคะแนนที่ปรากฏ

                                                           ……………………………..

เฉลย     1.  /        2.   /          3.  X            4.   X            5.    /
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