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ที่ปรึกษาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนของโรงเรียน และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ไดแก  รองศาสตราจารย

ประภาพร   ศรีตระกูล  อาจารย ดร.นุชวนา  เหลืองอังกูร  รองศาสตราจารย ดร.สมสรร  วงศอยูนอยและ

รองศาสตราจารยชูศรี    วงศรัตนะ ทีก่รุณาใหคําแนะนาํและตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   ขอขอบพระคุณคณาจารย  คณะศึกษาศาสตรทุกทานที่ใหความชวยเหลือ  ใหกําลังใจ  

สนับสนนุผูวจิยัดวยดีเสมอมา   

   ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีดงเค็ง  อาจารยชัยริพล  ผันสวาง  คณะครู  

ผูปกครอง  นกัเรียน  ผูนาํชมุชน  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง อําเภอน้าํพอง  จังหวัดขอนแกน และผูที่มี

สวนรวมในกระบวนการวจิัยทุกทานที่ใหความอนุเคราะหและความรวมมือในการวิจยัเปนอยางด ี

   ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร รุน  15  ทุกทานที่ใหกาํลังใจ  ให

คําปรึกษา  ชวยเหลือในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอาจารยไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม อาจารยลาวัลย ทองมนต  

อาจารยทักษณิา  เครือหงส  ที่ชวยดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  จนงานวจิัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

   ขอขอบคุณนอง คุณอัจฉราและคุณโฆษิต  ตุงคะสมิต ญาติพี่นองที่ไมไดเอยนามในทีน่ี้ที่

ใหกําลงัใจมาตลอด    

   คุณคาและประโยชนอันพึงมีของปริญญานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาแด

พระคุณของบพุการ ีคุณแมแสงทอง – คุณพอณรงค   ตุงคะสมิต ผูใหกําเนิดพรอมอบรมเลี้ยงดูและ

บูรพาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย 

 

                    อังคณา   ตุงคะสมิต 

 



 

สารบัญ 
 
    บทที่                                หนา 
 

    1  บทนํา………………………………………………………………………..….    1 

    ภูมิหลัง………………………………………………………………………      1 

    ความมุงหมายของการวิจัย…………………………………………………..      9 

    ความสาํคัญของการวิจัย…………………………………………………….      9 

    ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………...…     10 

    นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………………..….     11 

    2  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ………………………………………….....    13 

    เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล…………………         13 

    แนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ……………………….     44 

    มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมนิเชิงปฏิบัติการ……………………………….     56 

แนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม………..     60 

    บริบท ปญหาและความตองการในการพฒันาระบบวัดและประเมินผล 

    ระดับชั้นเรียนของโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็……………………………….     77 

    กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน      83 

    3  วิธีดําเนนิการวิจัย…………………………………………………………….    87  

            ข้ันที ่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน……………………………………………    87 

    ข้ันที ่ 2  การสรางระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน……………         95 

    ข้ันที ่ 3  การทดลองใชระบบ……………………………………………..       103 

    ข้ันที ่ 4  การประเมินและปรบัปรุงระบบการวัดและประเมินผล 

                          ระดับชั้นเรยีน…………………………………………….……………       107 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………..……………      112 

ตอนที่  1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน………………………………….…..        112 

ตอนที่  2  ผลการสรางระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน ………..        125 

ตอนที่  3  ผลการทดลองใชระบบ…………………………………………...       144   

    ตอนที่  4  ผลการประเมนิและปรับปรุงระบบการวัดและประเมนิผลระดบัชั้นเรียน       186 

 



 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทที่                              หนา 
 

5 สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ…………….…………………..       192 

 ความมุงหมายของการวิจัย………………………………………………..       192 

วิธีดําเนินการวิจัย…………………………………………………………        192 

สรุปผลการวิจยั…………………………………………………………...        193 

อภิปรายผลการวิจัย……………………………..………………………..        196   

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………         199 
 
 บรรณานุกรม..........................................................................................        201 
 
 ภาคผนวก…………………………………………………………………….        213 

         ภาคผนวก   ก   รายชื่อผูเชีย่วชาญและผูมสีวนรวมในการวิจัย.............       214 

ภาคผนวก   ข   คูมือการใชระบบวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน…...       218 

ภาคผนวก   ค   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย...........................................       313 
 
ประวัติยอผูวจิัย......................................................................................            349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีตาราง 
 
ตาราง                         หนา 

      

1  ประโยชนของการวัดและประเมินผลการศกึษาในดานตาง ๆ…………  17 

2 แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแบบเดิมและแนวใหม………….  22 

3 ส่ิงที่ผูเรียนตองรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

              พ.ศ. 2542………………………………………………………….  27 

4 สาระและประเด็นหลกัตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ 

    การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542………………………………………  27 

5 จํานวนนักเรียนแยกเปนรายชั้น........................................................  79 

6 แผนการเก็บรวบรวมขอมูล..............................................................  88 

7 แผนการปฏิบัติงานในการศึกษาความจาํเปนในการพฒันาระบบ……      90 

8 กําหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการ  เร่ือง   การพัฒนาระบบการวัดและ 

ประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2544  ณ  โรงเรยีนบานนาศรีดงเคง็ อ.น้าํพอง จงัหวัดขอนแกน  

วันที่  9  มีนาคม  2549……………………………………………   97 

9 กําหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการ  เร่ือง   การพัฒนาระบบการวัดและ 

ประเมินผลระดับช้ันเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พ.ศ.2544 ณ  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง อ.น้าํพอง จงัหวดัขอนแกน  

วันที่  10  มีนาคม  2549……………………………………………     98 

10 แผนปฏิบัติการการใชการประเมินเชิงปฏิบัติการรวมกับการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ............................................................................   104 

11 การดําเนินการประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล.......   107  

12 ผลการสังเกตระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรยีนตอนที่  1   

                       ดานวธิกีาร  ชวงเวลาและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนโดยผูเกี่ยวของ……………………………………   118  

 

 

 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
 ตาราง                           หนา 

 

13   ผลการสังเกตระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรยีนตอนที่  2   

ดานเอกสารและการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

ผูเรียนโดยผูเกีย่วของ.............................................................   122 

14  สรุปผลการวิเคราะหโดยใชเทคนิค  SWOT ทั้ง 4  กลุม......................   125 

15    ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงรางระบบ.........................   135 

16    ผลการประเมนิความสอดคลองในแตละองคประกอบของโครงราง 

                   ระบบ.................................................................................   139 

17    ผลการประเมนิความเหมาะสมของคูมือการใชระบบโดยผูเชี่ยวชาญ   141 

18      ผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมินประสทิธิผลของระบบ  143 

19   ผลการประเมนิความสอดคลองของแบบประเมินประสทิธิผลของระบบ  143 

20   กําหนดการประชุมเพื่อดําเนนิการแตละรอบการวิจยั......................   145  

21      ผลการดําเนินการกําหนดเปาหมาย..............................................   145 

22   บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน     147  

23  แผนปฏิบัติงานตามระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน 

โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง   รอบที่  1………………………………  149 

24      ผลการปฏบัิติการตามตวัชี้วัดแผนปฏบัิติการ..................................   155 

25   ผลจากการสังเกตวิธีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน................   157 

26     ผลจากการสังเกตเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  159 

27   เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศที่สังเกตพบโดยครูและนกัเรียน........   159  

28      ความคิดเห็นของผูสังเกตเกี่ยวกบัการดําเนนิการวัดและประเมินผล 

ผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544………..  160 

29    การปฏิบัติของผูปกครองรวมกับครูผูสอนเกี่ยวกบัการดําเนินการวัด 

และประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  161 

30   ขอมูลทั่วไปของผูประเมนิ……………………………………………   162  

 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
  ตาราง                           หนา 

 

31    ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวบงชีต้าง ๆ ในการประเมิน 

ประสิทธิผลของระบบ............................................................   162 

32    ผลการสรุปผลสะทอนในการดําเนนิการรอบที่  1 เพื่อนําไปปรับปรุง 

รอบที่  2…………………………………………………………   167 

33    ผลการดําเนินการกําหนดเปาหมาย............................................   168 

34    แผนปฏิบัติงานตามระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน 

โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  รอบที่  2……………..……………..   169 

35   การปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช  2544...............................................   171 

36    ผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วดัแผนการปฏิบัติการ.........................   174 

37   การสังเกตวิธกีารวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน.......................   177 

38    เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน...................   178 

39    เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนกัเรียนที่สังเกตพบ...............   179 

40      ความคิดเห็นของผูสังเกตเกี่ยวกบัการดําเนนิการวัดและประเมินผล 

ผูเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544………….   179 

41    การปฏิบัติของผูปกครองรวมกับครูผูสอนเกี่ยวกบัการดําเนินการวัด 

และประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

พ.ศ.2544……………………………………………………….   180 

42    ขอมูลทั่วไปของผูประเมนิ...........................................................   181  

43   ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวบงชีต้าง ๆ ในการประเมิน 

ประสิทธิผลของระบบ.............................................................   181 

44    ผลการสรุปผลสะทอนในการดําเนนิการรอบที่  2 เพื่อนําไปพัฒนาตอ  185 

 
 

 

 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                         หนา 

      

1  กระบวนการเรยีนรู การวิจยัและประเมิน การพัฒนาและปรับปรุง…………   29 

2 แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน…………………………   36 

3 หลักการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลกัสตูรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544……………………………………………  44 

4 สวนประกอบของระบบ………………………………………………………  46 

5 ระบบที่สมบูรณแบบ…………………………………………………………  48 

6 รูปแบบระบบที่ผูวิจยัใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการวัดและ 

ประเมินผล………………………………….……………………………   55 

7    การเชื่อมโยงการกระทาํ การวิจัยและการมสีวนรวม………………………..  63 

8        กระบวนการวิจัยแบบดั้งเดิม………………………………………………...  64 

9  แบบจําลองกระบวนการวจิัยที่เปนวงจร…………………………………….   65 

        10   การเปรียบเทยีบบทบาทของคนในสงัคมระหวางการวจิยัเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวมกับการวิจัยแบบดั้งเดิม…………………………………..  66  

        11    วงจรกิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ  Kemmis&McTaggart        71 

   12  แผนผังบริเวณโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง...................................................   82 

   13   กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544……….………...   85 

   14    ข้ันตอนการพฒันาระบบการวัดและประเมนิผลระดับชัน้เรียนตาม 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544……………………….   86 

     15        ข้ันตอนระบบการวัดและประเมินผลปจจบัุนของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง..     124  

        16  ข้ันตอนระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา       

     ข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544 ของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง................      128  

17 หลักการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช  2544............................................................................     129 

18 ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช  2544  ของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง.................................   133 



การพัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2544  โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: 

กรณศีึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง จงัหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 
ของ 

อังคณา ตุงคะสมิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศกึษา 
ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาหลักสูตร 

 พฤษภาคม 2550 



 

อังคณา   ตุงคะสมิต. (2550).  การพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม :  

กรณีศึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จังหวัดขอนแกน.  ปริญญานิพนธ  กศ.ด. 

(การวิจยัและพัฒนาหลกัสูตร).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

คณะกรรมการควบคุม : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา   พูลสุวรรณ,  อาจารย ดร.ชูศักดิ์  ขัมภลิขิต,   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิลก  ดิลกานนท.  

 

       การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลกัสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2544  โดยมีวตัถุประสงคเฉพาะ 4  ประการคือ เพื่อศึกษา

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบ สรางระบบ ศึกษาประสิทธิผลในการใชระบบ ประเมินและปรับปรุง

ระบบ  ดําเนนิการวิจัยในลกัษณะของการวิจัยและพฒันาโดยประยุกตใชวิธีวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory  Action  Research: PAR) โดยดาํเนนิการที่โรงเรียนบานนาศรดีงเคง็  

จังหวดัขอนแกนเปนกรณีศึกษา  ข้ันตอนการวิจยัม ี4 ข้ันตอน  คือ  ข้ันที่  1  การศึกษาขอมูลพืน้ฐาน  

ข้ันที ่ 2  การสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน ข้ันที ่ 3 การทดลองใชระบบโดยการนํา

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติ  ข้ันที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบ         

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  

   ในการดําเนนิการผูเกี่ยวของมีสวนรวมดาํเนินการในทุกขั้นตอน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   

1. ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

พุทธศักราช 2544  ที่พัฒนาข้ึน  มีองคประกอบของระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ประกอบดวย

ระบบยอยซึ่งดําเนนิการตอเนื่องเปนวงจร  4  ระบบ  ไดแก  ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบัติการ  

(Act)  ระบบตรวจสอบ (Observe) ระบบสะทอนผล(Reflect)  ซึ่งทุกระบบมีข้ันตอนในการดําเนินงาน 

4 ข้ันตอน คือ   ข้ันวางแผน   ข้ันปฏิบัติการ   ข้ันตรวจสอบ และขั้นสะทอนผล    

2. ผลการใชระบบโดยการนําระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติ   

ดานการใชประโยชนของระบบ มีความชดัเจนในทุกขั้นตอน ตอบสนองตอความตองการของทุกฝาย 

และทําใหเกิดการพัฒนาการสอนของครูและการเรียนของผูเรียน ผลการประเมนิเปนประโยชนตอ 

ทุกฝายในการรวมมือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหดียิ่งขึ้น ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง  

เปนที่ยอมรับ  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกฝาย  ดานความเหมาะสม  ทุกฝายมีสวนรวมใน

การประเมนิ เปนธรรม โปรงใส คํานงึถงึประโยชนผูเรียนเปนหลกั ดําเนนิการดวยความรับผิดชอบและมี

จรรยาบรรณ ดานความถกูตองนาเชื่อถอื  มีความสอดคลองกับความสาํคัญและความจาํเปนใน     

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน   วัตถุประสงคสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มี



 

การบรรยายกระบวนการดําเนินการชัดเจน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  กําหนด

บทบาทหนาทีช่ัดเจน  ดานผลที่เกิดขึ้นกบัผูเกี่ยวของ  ทกุฝายมีความพงึพอใจ  มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน ประเมินผูเรียนในทิศทางเดยีวกนั กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีดี่ข้ึน  ดานการวัด

และประเมินผล  ทาํใหครูไดใชการวัดการประเมินทีห่ลากหลาย  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  

ใชการประเมนิผลเปนสวนหนึง่ของการสอน และนําผลการประเมนิไปใชพัฒนาผูเรียนและการสอน

ของครู 
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         The purpose of present study was to develop classroom evaluation system 

based  on basic education curriculum 2001 approaching participatory action research. 

There are four major purposes namely, the gathering of basic data for the development of  

the system, the development of the system, the investigation of the effectiveness of the 

system, and the evaluation and revision of the system.  This study was a research and 

development in its nature basing on participatory action research (PAR) which was 

situated in the context of  Bannasredongkeng school, Khonkaen province.  The study was 

carried out in four steps  that were step 1 – The gathering of basic data, step 2 – The 

development of the system, step 3 – The trying out of the system and step 4 – The 

evaluation and revision of the system.  The results from this study are presented as 

following;  

         1. The classroom evaluation system which has been developed was comprised 

of action  research  with  four sub-systems  namely planning, action, observation and 

reflection.  Each of the sub-system also had four operational steps of planning, action, 

observation and reflection.  

         2.  Results of the implementation of the system are summed up as follows: on the 

usefulness of the system: the system was unequivocal at every step of practice.  Everyone 

concerned became aware of the need for evaluation.  It met the needs of every party.  It 

helped stimulate the development of teaching and learning.  It had proved itself to be 

useful to everyone concerned for solving problems and improving the students’ learning 

ability.  On the practicality of the system.  It was consistent with the school’s practice.  The 

school committee was able to use it and it was suitable to every section’s work.  It was 

acceptable to everyone at the school and it was worth using it. On the suitability of the 



 

system.  The system was developed with participation of everyone concerned.  It was fair 

and transparent in practice.  It recognized the significance of everyone’s role and was 

based mainly on the benefit of the learners.  It was designed to be operated on the 

principle of scrupulous and professional conduct. On the reliability of the system.  The 

system was consistent with the need for measurement and evaluation of each level of 

schooling.  Its purposes were in line with the basic education curriculum.  It contained a 

clear description of operation and was consistent with school work plan.  It clearly 

prescribed each party’s role. On the system’s effects of the parties concerned. On the 

aspect of satisfaction deriving from the use of the system, it was found that everyone was 

satisfied with the system . Every party had a part in the development of the learners.  Each 

party evaluated the learners in the same direction which led to the desirable changes in 

the learners, the school administrators, the teachers, the parents as well as the 

community. On the aspect of measurement and evaluation, It enabled the teachers to use 

various methods of measurement and evaluation which are in line with educational 

standards.  Furthermore, the system was designed to be operated as a part of normal 

classroom instruction.  Everyone was allowed to participate in the operation of the system 

and to apply the results of their evaluation for the development of the learners and the 

teachers’ own teaching. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
              การศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  สามารถปรับตัวได

อยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  การจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความตองการ

ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวฒันธรรมของประเทศจะสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหแก

สังคมไทย แตจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตนและการแขงขันกับนานาประเทศ

ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จําเปนตองอาศัยฐานความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทาํใหประเทศไทยตองเผชิญปญหานานัปการ ดังที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 

(2544ค: 3) ไดกลาวถึงในรายงานปฏิรูปการศึกษาตอประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา  

สรุปไดวา  ระบบการศึกษาไทยยังมีขอจํากัดและขอออนดอยอยูมาก  ปรับตัวไมได  ทําใหไมมีบทบาท

และพลังที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทย ไมวาจะเปนการพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงของวทิยาการ ความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศหรือการพฒันา

เศรษฐกิจสังคมบนฐานความรูหรือการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมไทย การจะทําใหประเทศไทย

สามารถยืนหยัด แขงขันกบัสังคมโลกไดจะตองมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให

สูงขึ้นเทียบเทามาตรฐาน สากลและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

โลกในยุคโลกาภิวัตน  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ  (สกศ.) (2546: 5) ไดสรุปทิศทาง

การศึกษาไทยในอนาคตวามีเจตนารมย  2  ประการคือ การพัฒนาคนและพฒันาสงัคม การพัฒนา 

คนไทยเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข พัฒนาสังคมไทยใหเปน

สังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน  3  ดานคือ  สังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู  สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน กลาวไดวา หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ 

การปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับที่ประเวศ  วะสี (2543: ก) ไดกลาวไววา  หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู 

คือการปฏิรูปจากการยึดวิชาเปนตวัตั้งมายึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่เรียกวาผูเรียนสําคัญ

ที่สุด  เนื่องจากการเรียนโดยการทองหนังสือหรือเอาวิชาเปนตัวตัง้ไมสามารถทําใหมนษุยเผชญิและ

แกปญหาที่เกดิขึ้นไดเพราะโลกแหงวิชากบัโลกแหงความเปนจริงตางกัน ซึ่งแนวคดิดังกลาวไดนาํไปสู

การปรับเปลี่ยนวิธกีารจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูจําเปนตองมีการวัดและประเมินผลเพื่อให 
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ทราบถงึผลของการเรียนรู  ซึง่ไพศาล  หวงัพานิช  (2545: 1, 4-5) ไดกลาวถงึ  บทบาทของการวัดและ

ประเมินผลวา เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน เปนหนาที่โดยตรงของผูสอนทุก

ระดับที่ตองดาํเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกคน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู

และขณะเดียวกันก็เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผูสอนดวย  แนวคดิดังกลาวสอดคลอง

กับกรมวิชาการ  (2539: 3-4)  ที่เห็นวาการวัดและประเมินผลเปนเทคนิคสําคัญที่ชวยใหทราบวา     

การเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายหรือไม เพียงใด  ทั้งยังเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหครูได

ขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการพิจารณาหาวิธีแกไขขอบกพรองหรอืจุดออนของนกัเรียนในดานตาง ๆ 

อันนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหดีข้ึนและเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนด การวัดและ

ประเมนิผลสะทอนถงึคุณภาพการสอนของครูและนกัเรียนกจ็ะไดทราบวาผลการเรียนของตนเองและแนว

ทางการปรับปรุงตนเองเพือ่ใหบรรลุตามเกณฑทีก่าํหนดไวในหลักสูตร การวัดและประเมนิผลจึงนับเปน

องคประกอบสําคัญที่ชวยใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนเครื่องมือ

ประกันคุณภาพทางวิชาการอีกดวย  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผล โดยกําหนดแนวทางและบทบาทของสถานศึกษาไวในหมวด 4 

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 26 (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545?: 15) ดังนี้ 

 
         มาตรา  26  ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน   

ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน 

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

             ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอและใหนําผล 

การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย… 

 

และเพื่อใหบรรลุผลตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542   

และที่แกไขเพิม่เติม(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2544: 

20-25)  จึงไดระบุความสาํคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนระดับชั้นเรียนไวในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2544   ดังนี ้

 
          การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความกาวหนา  และความสําเร็จทาง 

การเรียนของผูเรียน  รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ 

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
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         สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ 

รวมกันและเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน    สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนของผูเรียน 

จากการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

และระดับชาติตลอดจนการประเมินภายนอก  เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพ 

ของผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

         การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มีจุดมุงหมายสําคัญของการประเมินระดับชั้นเรียน 

คือ  มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมและ 

คานิยมอันพึงประสงค  อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด   ดังนั้นการวัด 

และประเมินจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย   เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ 

การเรียนรู  กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปใน 

กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  โดยประเมินความประพฤติ    พฤติกรรมการเรียน   การรวม 

กิจกรรม   และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน     ผูใชผลการประเมินในระดับช้ันเรียนที่ 

สําคัญ  คือตัวผูเรียน  ผูสอน  และพอแม ผูปกครอง  จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย   

วิธีการ   และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ  ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา  ความสําเร็จของตน  ครู  ผูสอนจะ 

เขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน แตละกลุม   สามารถใหคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน 

รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได   ขณะที่พอแม ผูปกครอง 

จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน 

           สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

            สถานศึกษา… 

 

นอกจากนี้กรมวิชาการ. (2545?: 9)  กําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนตาม 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ในสวนที่เกี่ยวของกับการประเมินระดับชัน้เรียนดังนี ้

1) สถานศกึษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน   โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที ่

เกี่ยวของมีสวนรวม 

2) การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่ 
กาํหนดในหลกัสูตร 

3) การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย  การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน   

การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิเพื่อตัดสินผลการเรียน 

4) การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการ 
ดวยวิธกีารที่หลากหลายเหมาะสมกับส่ิงทีต่องการวัด  ธรรมชาติของวชิาและระดับชวงชัน้ของผูเรียน 

5) เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได   
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จากแนวทางการวัดและประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ดังกลาว จะเห็นไดวา เปนแนวคิดใหมในการประเมินที่มีลักษณะเดน

คือ  เนนการประเมินพัฒนาการของผูเรียนและประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใชวิธีการวัด

และประเมนิทีห่ลากหลายเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนการสอน ครอบคลมุสภาพความเปนจริง

และสอดคลองกับการแสดงออกของนักเรียนทั้งกระบวนการและผลผลิต เปดโอกาสใหตรวจสอบผล

การประเมนิได และเนนการมสีวนรวมระหวางนกัเรยีน ครูและผูปกครอง  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

สมรรถภาพของผูเรียนแตละคนใหเปนคนที่มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลกัสตูรและประเทศชาติ 

ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 (สํานักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2544: 24-25)  ไดกาํหนดใหมีการวัดและประเมนิผล  3  ระดับ ไดแก  การวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา และการวัดและประเมนิผล

ระดับชาติ แตการวัดและประเมินผลที่สะทอนความสามารถของผูเรียนและเปนสารสนเทศที่ผูเกีย่วของ

นําไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอนไดตรงสภาพที่เปนจริงคือการวัดและประเมนิผลระดับ 

ชั้นเรียนและระดับรายวิชา ซึ่งแตเดิมใชวิธีการสอบดวยขอสอบมาตรฐานซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปน

ขอสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิดและเติมคําสั้น ๆ ที่ใชในการทดสอบวัดความรูของผูเรียน  ซึ่งมี

ขอจํากัดที่ไมสามารถวัดความกาวหนาหรือผลในดานอื่น ๆ ได  วิธกีารประเมนิแบบเดิมทําใหผูเรียน

เกิดความเฉื่อยชา มีการแยกเนื้อหาความรูเปนสวนยอย ๆ และสวนมากเนนความจาํมากกวาความคิด

ข้ันสงูและการนําไปใช  

การปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดตองมีกระบวนการประเมินเพื่อนําไปใช 

ปรับปรุงการเรยีนการสอน  โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลผูเรียนวามีคุณลักษณะสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหรือหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม  การประเมินผลผูเรียนจึงมี

ความสาํคัญตอการปฏิรูปการศึกษา ครูจําเปนตองมีความสามารถในดานการวัดและประเมินผล 

ปรับเปล่ียนวิธีการวัดและประเมินผลจากเดิมที่เนนการทดสอบเพื่อตัดสินผลการเรียนไปสูวิธีการ

ประเมนิผลตามแนวทางหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544   แตจากการดําเนินงานที่

ผานมาพบวามีประเด็นที่เปนปญหาและอุปสรรคในการวัดและประเมินผลประมวลสรุปไดดังนี้  

(กรมวิชาการ. 2539: 13; อารมณ  ทิมจาํลอง. 2542: 15; สุริยันต  บุญธาทิพย. 2542: 2-4; ตุ  จงรักษ. 2543: 

90-94; ประสงค  สกุลซง. 2544: 117; สมศักดิ์   ภูวิภาดาวรรธน. 2544: 92-93; สํานักงานคณะกรรมการ       

การประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2544ข: 21,145; สมบูรณ  ตันยะ. 2545: 187-189; เอกรินทร ส่ีมหาศาล. 

2546: 20-24; จิราภรณ ศิริทว.ี 2546: 66; อรุณ โยธสงิห. 2546: 82; บุญเลี้ยง  ทุมทอง. 2547: 50; 

ไพศาล  คงภิรมยชื่น. 2547: 63; เฟองฟา   เรืองเวช. 2547: 40; ศุภชัย  สายสิงห. 2547: 71)  
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1. ครูขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

ตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ซึ่งเนนการประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน      

ผูสอนไมไดนําเอาวิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในระหวางทีม่ีการเรียนการสอน   

2. การขาดการสือ่สารเพื่อทาํความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการประเมินผลแนวใหม   
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมทําความเขาใจกับผูที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงกอน เชน สถานศึกษา 

บางแหงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยางในคราวเดียวกันโดยไมทําความเขาใจกับผูสอน

อยางทั่วถึง  ผูสอนเปนผูเกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งอาจทําให

เกิดการตอตานหรอืเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง  ครูมีหนาที่เสาะหาวิธีการที่ทําใหการประเมินมี

ความเที่ยงตรง สามารถสะทอนภาพความสาํเร็จของผูที่ถกูประเมนิมากที่สุด การประเมนิมีความ

จําเปนตอการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามากเพราะการประเมินนาํไปสูการพัฒนา   

3. ครูยังยึดติดวิธีการประเมินผลแบบเดิมคือการแยกระบบการประเมินออกจากการเรียน 

การสอนโดยครูมองภาพการสอน การเรียนรูของนักเรยีนและการประเมินผลแยกออกจากกัน ครูจัด 

การเรียนการสอนไปจนเห็นวานักเรียนเกิดการเรียนรูแลวจึงประเมินผลโดยใชวิธีการสอบ ทําใหนักเรียน

เกิดความวิตกกังวล  ไมมีความสุขในการเรียน  เพราะการสอบจะเปนการเนนการจับผิดหาจุดดอยของ

ผูเรียน ในขณะที่เจตนาทีแ่ทจริงของการประเมินผลคอืชวยพฒันาการเรียนรูของนกัเรียนและการสอน

ของคร ู ดังนัน้การประเมนิผลการเรยีนรู  การสอน ควรตองสัมพนัธกนัและดาํเนนิไปพรอมกนั  

   4.  ครูไมนิยมใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพราะเห็นวายุงยากและใชเวลา

มากกวาการสอบแบบเดิม 

5.  ดานการใชผลการประเมนิ  ผูบริหารการศกึษา  ครู  นกัเรยีนหรือบุคคลที่เกีย่วของกบัการศึกษา   

ไมเคยใชผลทีไ่ดจากการประเมินใหเปนประโยชนในการปรับปรุงตนหรือปรับปรุงงานของตนใหดีข้ึนทั้ง

ในระดับโรงเรยีนหรือในระดบัชาติ  การวางแผนหรือตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เกิดจากการใชประสบการณ

สวนตัวหรือความคิดฉับพลนัมากกวาใชขอมูลจากผลการประเมิน   

6. ขาดการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเพราะยังไมรูบทบาทของตนเอง เชน ผูปกครองและ 

นักเรียน  ผูปกครองมีความคิดวา  การประเมินเปนหนาที่ของครูซึ่งเปนผูสอน  แนวความคิดนี้จึงเปน

เหตุใหผูปกครองไมสนใจการประเมินนอยและยังขาดความเขาใจ  สวนนักเรียนยังมีสวนรวมในการ

ประเมินนอยเพราะครูมุงสอนเนื้อหาเปนหลักนักเรยีนจงึมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ นอย 

7. ผูบริหารไมใหความสนใจสงเสริมและขาดการติดตามนิเทศการวัดและประเมินผล 

8. ความไมชัดเจนของระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนทาํใหการประเมินเปนไป 

ดวยความยากลําบาก  ครูขาดทิศทางและเปาหมายในการวัดและประเมินผลใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกนั 
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        ผลจากการสัมมนาเรื่องการประเมนิผลการปฏิรูปการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542  ซึ่งจัดโดยสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  เมื่อวันที่ 

11 มีนาคม  2547  มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการวัดและประเมินผลวา  ตองเรงพฒันาครูใหมี

ความรูความสามารถดานการวัดและการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน เนื่องจากมีขอคนพบที่สําคัญคือ  ครูมีการเปลี่ยนแปลงวธิีการสอน แตยังวัดผลแบบเดิมคือเนน

ดานเนื้อหา  ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิรูป

การเรียนรูระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยไดขอมูลจากนักเรียนคือ ครูเปลี่ยนวิธกีารสอนยงัวัดผลโดย

ใชขอสอบเหมอืนเดิม  ซึ่งสะทอนถึงความจําเปนในการพัฒนาครูใหเกิดความรูความเขาใจ แนวคิด

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแนวใหมและควรมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ 

ชั้นเรียนใหเปนระบบที่ชัดเจน  ในชวงเวลาที่ผานมามีหลายหนวยงานที่ไดจัดการฝกอบรมครูในดาน

การวัดและประเมินผลเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการวัดและประเมินผลตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู   

แตจากการประเมินผลการอบรมพบวา  แมครูจะไดรับการฝกอบรมดานการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงหลายครั้ง แตครูสวนใหญยงัใชวธิกีาร

วัดและประเมนิแบบเดิม ความกาวหนาในการปฏิรูปการเรียนรูดานการประเมนิผูเรียนอยูในระดบันอย 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547: 29, 79) นอกจากนี้ยงัพบวา ส่ิงที่ครูยังทาํไดนอย  ไดแก 

การสงเสริมใหนกัเรียนประเมินการสอนของครู การวางระบบประเมนิทัง้โรงเรียน การวิเคราะหจดุแข็ง

จุดออนของผลการประเมินที่ใชอยู การรวมมือกับผูปกครองนําผลการประเมินไปใชประโยชน และ

พบวามีประเด็นที่ควรปรับปรุงในการพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู เนื่องจากบางโรงเรียน

ปฏิบัติไมสอดคลองกับหลกัการประเมนิการเรียนรู  ไดแก 1) ครูประเมินการเรียนรูแยกเปนคนละสวน  

2) มีการตั้งคณะกรรมการกําหนดวิธีประเมินการเรียนรูและสัดสวนของคะแนนในการประเมินโดยครู

สวนใหญไมมสีวนรวมในกจิกรรม  3) ครูใชวิธีการประเมนิหลายวธิีแตทกุวิธีเปนการประเมนิโดยคร ู ทาํให 

ผลการประเมินการเรียนรูขาดความตรง 4) ครูจัดทําแบบฟอรมประเมินการเรียนรูจํานวนมากเพื่อ

บันทกึผลการประเมินที่ละเอียดเกินความจําเปน 5) การประเมินผลการเรียนรูของนกัเรียนแตละคนควร 

เปนผลรวมของการประเมินโดยผูเกี่ยวของทั้งหมด  แตครูบางคนไมยอมรับผลการประเมินโดยเพื่อนครู 

6) ครูบางคนลดเกณฑการประเมิน เพราะเขาใจผิดวาเปนวธิีการที่ถูกตองในการประเมินการเรียนรู     

7) ครูและโรงเรียนไมนาํผลการประเมินการเรียนรูไปใชประโยชน 8) ครูประเมินผลการเรียนรูไม

ตอเนื่อง ทําใหไมเห็นภาพพัฒนาการจุดออนจุดแข็งของนักเรียนที่สมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ. 2545: 106, 162) 

จะเห็นไดวาแมวาจะมีการดาํเนินการฝกอบรมใหความรูดานการวัดและประเมินผลแกครู  

แตยังไมประสบผลสําเรจ็ เพราะประเดน็ปญหาหลกัในการวัดและประเมินผลคือ  การวัดและประเมนิผล 
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ยังไมเปนระบบ ขาดการวางแผน  และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ  ไพศาล  หวังพานิช (2545: 1-2) 

ไดกลาวถงึปญหาเกีย่วกับการวัดและประเมินผลการศกึษาวาเปนสิ่งที่ผูสอนมิอาจมองขามเพราะเปน

ประเด็นที่จะนาํไปสูความเคลือบแคลงสงสัยในคุณภาพการศึกษาโดยรวม  ผูสอนควรระลึกเสมอวา  

การวัดและประเมินเปนสวนหนึ่งของกระบวนการใชหลักสูตรและเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพครู  ผูสอน

ที่มีเฉพาะความรอบรูในเนื้อหาอยางดีและลึกซึ้ง  มิไดรับรองวาจะเปนผูสอนที่ดีเสมอไป แตถาผูสอน

สามารถใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบผลการสอนโดยอาศัยการวัดและ

ประเมินผลที่ถูกตองไดดวย ก็ยอมทําใหการปฏิบัติภาระงานในฐานะผูสอนมีความสมบูรณมากขึ้น  

ดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพครูในดานการวัดและประเมินผลจึงตองดําเนินการดวยความจริงจัง สรางความ

เขาใจหลักการ วิธีการ การสรางเครื่องมือวัดและการใชผลการวัดและประเมนิเพื่อเปนขอมูลสําหรับ

การพฒันาการเรียนของผูเรียนและการสอนของผูสอน ซึ่งในการวัดและประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน 

นอกจากจะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการประเมินผลของแตละสถาบันแลว ยังตอง

คํานึงถึงความถูกตอง ความเปนธรรมและดําเนินการอยางเปนระบบ  เพื่อใหผลการวัดและประเมิน

สามารถสะทอนศักยภาพของผูเรียนไดตรงตามความเปนจริงมากที่สุดและเกิดขอผิดพลาดตาง ๆ 

นอยที่สุด  

จากปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยพบวาแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแกปญหานี้ไดคือการพัฒนา 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อใหครูสามารถพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ไดอยางเปนระบบ  จงึไดดําเนนิการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนขึ้นและเพื่อใหได

ระบบที่สอดคลองกับความตองการของครู โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory  Action Research : PAR) ซึ่งเปนกระบวนการที่เนนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมโดย

รวมกันคิด รวมกันแกปญหาการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นและใชระบบที่พัฒนาขึน้ในสถานการณจริง

ที่โรงเรียน มกีารนิเทศ  ติดตาม  ประเมนิผลอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการประเมินเชงิปฏิบัติการมา

ประยุกตใช  ซึ่งจะสามารถแกปญหาทีค่รูประสบอยูไดตามสภาพจริงที่เกิดขึน้ และเปนการเสรมิพลัง

อํานาจกับครูและผูที่เกี่ยวของไดอีกทางหนึ่ง  โดยการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของระบบการประเมิน

ทําใหครูเกิดความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่นวาตนเองมีบทบาทสําคัญ และจะทําใหครูมีความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพของตนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีครูดานการประพฤติตนและปฏิบัติงานในหนาที่ของครูเพื่อ

ประกันคุณภาพการทํางาน   

การพฒันาระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและรวมกับครูในการแกปญหาจนกวาครูและผูเกี่ยวของจะ

สามารถพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลและนาํระบบไปใชไดประสบความสาํเร็จ  วิธีการนี้เปน

แนวทางที่สามารถพัฒนาครูไปพรอม ๆ กับครูไดปฏิบัติหนาที่ครูในการสอนนักเรียนไปดวยและผลของ
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การพัฒนายังสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง  เปนการดาํเนนิการบนวิถีชวีิตการทาํงานของคร ู

ทําใหครูปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขโดยเชื่อมโยงกับการทํางานในหนาที่ครู ทาํใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเชิงวิชาชพีทีเ่กิดจากประสบการณของครูเอง ครูจะมีความรูสึกเปนอิสระ เปนสุข และเหน็

คุณคาและความจําเปนของการวัดและประเมินผล สามารถปฏิบัติงานดานการวดัและประเมินผลได

อยางเปนระบบ   

   ดังนัน้ผูวิจยัจงึมีความตองการที่จะศึกษาการพัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน

ตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ที่โรงเรียนบานนาศรีดงเค็งเปนกรณีศึกษา เนื่องจาก

โรงเรียนมีสภาพปญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลเหมือนโรงเรยีนทัว่ ๆ ไป คือครูมีการเปลีย่นแปลง

ดานการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 แลว แตยังมีการเปลี่ยนแปลง

ในดานระบบการวัดและประเมินผลนอย และยังไมมีระบบการวัดและประเมินผล  โดยดําเนินการ

ตามกระบวนการวิจยัและพฒันา  มีข้ันตอน 4 ข้ันตอนคือ การศึกษาขอมูลพืน้ฐาน การสรางระบบ         

การทดลองใชระบบ และการประเมนิผลและปรับปรุงระบบ   ในกระบวนการทดลองใชระบบไดประยกุต

แนวทางการประเมินเชิงปฏิบัติการเพื่อเปนกลไกควบคุมกระบวนการใชระบบ ระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับช้ันเรียนเปนระบบที่เกิดจากความรวมมือของผูเกี่ยวของ ไดแก  ผูบริหาร ผูสอน  

นักเรียน พอแม ผูปกครองและชุมชนในทุกขั้นตอนไดมารวมกันศึกษาปญหาการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและรวมกันพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ใหสอดคลองกับบริบท  สภาพปญหาและความตองการของผูเกี่ยวของ โดยใชกระบวนการเรียนรู

รวมกันที่จะพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยมหีลกัการ

ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเขาใจภายในกลุมคนที่ทาํงานรวมกัน จะทํา

ใหผูรวมวิจัยคนพบ พัฒนา และใชประโยชนจากความสามารถทีม่ีอยูในตนเอง  มีความสามารถ

ทางดานการวดัและประเมนิผล  ปฏิบัติงานดานการวดัและประเมนิผลไดอยางเปนระบบสอดคลองกบั

แนวทางการวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544  สามารถประเมินผล

การเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนระหวางเรียนเพื่อหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู 

ทักษะกระบวนการ และคานยิมอนัพงึประสงค  จากการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมเพียงไร 

ซึ่งจะสะทอนความสําเร็จในการเรียนของผูเรียนและประสทิธิภาพในการจัดการสอนของผูสอน  เปน

ขอมูลที่ผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งผูเรียน  ผูสอน  สถานศึกษาและผูปกครองนาํไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผล

การเรียนรูที่คาดหวัง ครูสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลนกัเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

เชื่อมโยงกับการประเมินผลทุกระดับต้ังแตระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ สอดคลอง

กับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาดานวชิาการตาง ๆ ตลอดจนสังคมที่เปลี่ยนไป 
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เนื่องจากแนวคิดการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนดังกลาวมีจุดเนน 

สําคัญทีก่ารพฒันาระบบภายใตบริบทของสถานศึกษานัน้ ๆ  ดังนัน้จงึตองดาํเนนิการศึกษาเปนรายกรณ ี 

ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหไดระบบที่สถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนําไปประยุกตใช  จากการที่ผูวิจยัเปน

ผูสอนในภาควิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน  จงึสนใจที่จะรวม   

การพัฒนาระบบนี้กับโรงเรยีนในระดับประถมศึกษาในจังหวัดขอนแกน  จากการสํารวจโรงเรยีนระดับ

ประถมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแกนพบวา มีหลายโรงเรียนที่มีปญหาดานการวัดและประเมินผล

คลายๆ กัน  ผูวิจัยจงึไดคัดเลือกโรงเรียนที่ยังไมมีระบบการวัดและประเมินผล  ผูบริหาร  ผูสอน และ

ผูเกี่ยวของมีความตองการ  สนใจและยินดีใหความรวมมือ เพราะการพัฒนาโดยใชวิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จาํเปนตองอาศยัความรวมมอืและความตองการที่จะพฒันาอยางแทจริงของ

ผูมีสวนเกี่ยวของจึงจะทําใหประสบความสําเร็จ ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งซึ่งเปน

โรงเรียนหนึ่งทีม่ีปญหาและมคีวามตองการในการพัฒนาดานการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนดงัที่

กลาวมาแลวขางตนจึงไดเลอืกเปนกรณีศึกษาในครั้งนี ้ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
   ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยมจีุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยดังนี ้

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 

2. เพื่อสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

พุทธศกัราช 2544 

3. เพื่อศึกษาประสิทธผิลในการใชระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตาม         

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 

4. เพื่อประเมนิและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
   ในการวิจัยครัง้นี้มีความสาํคัญในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

    1.  ดานผลตอผูมีสวนรวม 
              การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา มุงเนนที่การปฏิรูปการเรียนรู

ของผูเรียนเปนสาํคัญ ควบคูไปกับการปฏิรูปการสอนของครู  ซึ่งการวัดและประเมินผลมีความสําคัญ

ดังที่พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.2542 หมวดที ่ 4 ไดกลาวถงึสาระสาํคัญของการวัดและ
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ประเมินผลคือใหมีการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติและ  

พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  การทดสอบ  ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน  คือจะทําให

ทราบผลการเรียนรูของผูเรียนและผลการสอนของครู เปนแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนของครูและ

วิเคราะห  วนิจิฉัยผูเรียนเพือ่ปรับปรุงพัฒนาผูเรียน  ดังนั้นผลการวิจยัครั้งนี้จะทาํใหครูสามารถวดัและ

ประเมินผูเรียนไดอยางเปนระบบและสอดคลองกับการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ซึ่งจะเกิดประโยชนตอผูมีสวนรวมใหเหน็ความสําคัญและเรียนรูรวมกันในการแกปญหาในเรื่อง

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่เกิดขึ้นโดยการไดขอมูลสารสนเทศจากการวัดและประเมินผล

สามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ไดไปใชในการปรับปรุงการเรียนของผูเรียนและการสอนของครูไดอยาง         

เหมาะสมตอไป 
2.  ดานการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2544   โดยใชรูปแบบการวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ในครั้งนี้จะไดระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน ที่สอดคลองกบับริบท สภาพปญหา ความตองการจาํเปนของสถานศึกษา

และของชมุชน ชวยใหครูในโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาเกดิกําลงัใจทีจ่ะนําความสามารถในการดาํเนนิการ

วัดและประเมนิผลไปใชในสภาพจริงในชีวติการทํางานของครูไดอยางเปนระบบและจะทาํใหไดระบบ

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาอื่น ๆ สามารถนําแนวคิด  

หลักการและกระบวนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปประยุกตใชโดยปรับ

ใหเขากับบริบทของสถานศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544  คร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการดําเนินงานดงันี ้

        1.  การพฒันาระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน

พุทธศกัราช 2544  เปนกระบวนการทีใ่ชระเบียบวิธกีารวิจยัและพฒันาโดยประยุกตใชแนวคิดของ   

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการประเมินเชิงปฏิบัติการมาใชในการพัฒนาระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยมุงหวงัใหครูในระดบัประถมศึกษาสามารถพฒันาระบบการวดัและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนโดยผูเกี่ยวของ เชน นักเรียน  ผูปกครอง มีสวนรวมและใชระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนไดสอดคลองตรงตามจุดมุงหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 

2544 และหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อใหครูสามารถพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนได
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สอดคลองกับบริบทและความตองการจําเปนของโรงเรียนและชมุชน โดยกระบวนการมีสวนรวมในทกุ

ข้ันตอน มีการประเมนิเชงิปฏิบัติการเปนกลไกตรวจสอบ  

       2.  สถานศึกษาที่เปนกรณีศึกษาในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ในครั้งนี้คือ  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จงัหวัดขอนแกน 

เปนโรงเรียนที่ยังไมมีระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยเปนโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดกลางในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มนีกัเรียนตัง้แตระดับอนุบาล 1 – อนุบาล 2 และ

ชั้นประถมศกึษาปที ่1–  มัธยมศึกษาปที่  3  

                 3. ผูมีสวนรวมในการพฒันาระบบการวัดและประเมนิผลระดับชัน้เรียน คือ ผูบริหาร ผูสอน             

นักเรียน  ผูปกครองและชุมชนโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  ซึ่งในการวจิัยครัง้นี้ไดคัดเลือกโรงเรยีนซึ่งเปน

โรงเรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑดังกลาวและมคีวามตองการที่จะพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชัน้เรยีนโดยผูเกี่ยวของยินดีใหความรวมมือ   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
    ในการวจิัยครั้งนี้กาํหนดนยิามศัพทเฉพาะดังตอไปนี ้
      1.  ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.2544  หมายถงึ  กระบวนการทีเ่นนการเปดโอกาสใหทกุฝายทีเ่กีย่วของ   มีสวนรวมในการวดัและ

ประเมินผล  สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศกึษา  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน  ประเมินผลดวยวิธีทีห่ลากหลายเหมาะสมและนําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนและปรับปรุง

การเรียนการสอน  โดยประยุกตใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระบบโดยองคประกอบของ

ระบบในข้ันตอนตาง ๆ ที่ความสมัพนัธกนั  ซึ่งประกอบดวยระบบยอยซึ่งดําเนนิการตอเนื่องเปนวงจร  

4  ระบบไดแก  ระบบวางแผน (Plan)  ระบบปฏิบัติการ (Act)  ระบบติดตามตรวจสอบ (Observe) 

และระบบสะทอนผล ปรับปรุง (Reflect)  
      2. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม หมายถึง  กระบวนการที่ผูวิจัยกับผูเกี่ยวของ (Stakeholders) อันไดแก ผูสอน  

ผูปกครองและบุคลากรในสถานศึกษา  ไดรวมกันดําเนินการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช  2544 รวมกับผูวิจยั  โดยระดับการมี

สวนรวมแตกตางกนัตามความจาํเปนเหมาะสม    ซึ่งมข้ัีนตอนดังนี ้  

      2.1  ข้ันการศึกษาขอมูลพื้นฐาน   ผูวิจัยและผูเกี่ยวของรวมกันประเมินความตองการ

จําเปนในดานการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล   

2.2  ข้ันการสรางระบบการวดัและประเมนิผลระดับชัน้เรยีน   ผูวิจัยและผูเกีย่วของรวมกนั 

วางแผนยกรางระบบ  ดําเนนิการยกรางระบบ  ตรวจสอบโครงราง ประเมินและปรบัปรุงโครงรางระบบ 
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2.3  การทดลองใชระบบโดยการนาํระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติ  

ผูวิจัยและผูเกีย่วของรวมกันวางแผนเตรียมการใชระบบ  ดําเนนิการใชระบบ  สังเกตการปฏิบัติ  และ

สะทอนผลการปฏิบัติจากการนําระบบไปใชและใชการประเมินเชงิปฏิบัติเขารวมเพื่อกลไกควบคุมใน

การนาํระบบไปใช 

2.4  การประเมินและปรับปรุงระบบ  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของรวมกนัประเมนิและปรับปรุง 

ระบบหลังจากการทดลองใช 

    โดยในทุกขั้นตอนจะใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไดแก  การวางแผน (Plan)             

การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบ (Observe) และการสะทอนผล (Reflect) เขาไปรวมดวย           

ทุกขั้นตอน 

   3.  การประเมินเชิงปฏบัิติการ  หมายถึง  การประเมินในขณะที่ครูนําระบบการวัดและ 

ประเมนิผลระดับชั้นเรียนไปใช  เพื่อเปนกลไกควบคมุในการใชระบบ  โดยเนนการประเมนิแบบมีสวนรวม 

ที่ผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการประเมินโดยระดับการมีสวนรวมในการประเมนิแตกตางกนัตาม

ความจาํเปนเหมาะสม  โดยมีการปฏิบัติ  3  ข้ันตอน ไดแก 

   3.1  ข้ันเริม่ตน (Baseline  Stage)  ข้ันเริม่ตนเปนการดาํเนนิงานเชงิระบบเกีย่วกับการตัง้ 

เปาหมายรวมกัน  การสรางทมีและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมภายในกลุมหรือระหวางกลุมของผูมี

สวนรวม  โดยมีการดําเนนิการประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การใหขอมูล

ปอนกลับและการเจรจาตอรอง 

3.2  ข้ันติดตามความกาวหนา (Formative Stage)  เปนการดําเนินการระหวางการปฏิบัติ 

งานทีมุ่งไปสูเปาหมาย เปนระยะติดตามความกาวหนา ซึ่งผูมสีวนรวมสํารวจจุดแข็งและจุดออน

เกี่ยวกับความกาวหนาแลวสรางเกณฑการประเมินโดยใชเปาหมายที่เกี่ยวของ  ผูมีสวนรวมอาจปรับ

เปาหมายและพัฒนายทุธวิธใีนการเอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุผล โดยมีการดําเนนิการประกอบดวย 

การเก็บรวบรวมขอมูล  การวเิคราะหขอมูล  การใหขอมูลปอนกลับ 

3.3  ข้ันสรุปรวม (Summative  Stage) เปนกระบวนการที่ผูมีสวนรวม รวมกันตรวจสอบ 

วาการดําเนินการบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดหรือไม  โดยเนนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาโดยรวม 

4.  ผูเกี่ยวของ หมายถึง ผูที่มีสวนรวมหรือตัวแทนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการจัด 

การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดแก    ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน  นักเรียนผูปกครอง  และ

ชุมชนโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   การวิจัยและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา       

ข้ันพื้นฐานพทุธศักราช  2544  ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน

แนวทางในการวิจัยและพฒันาดังนี ้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 

2. แนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ 

3. มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมนิเชิงปฏิบัติการ 
4. แนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

5. บริบท  ปญหาและความตองการในการพฒันาระบบวัดและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนของโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง 

6. กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 
   1.1  ความหมายของการวัดและประเมินผล 

   1.1.1  ความหมายของการวัด (Measurement) 
          นักการศึกษาไดใหความหมายไวหลากหลาย เชน ภัทรา นิคมานนท (2532: 1) ใหความหมายวา 

การวัดผลคือ  การใชเครื่องมืออยางใดอยางหนึง่ทีจ่ะคนหาหรือการตรวจสอบเพื่อใหไดขอมลูซึ่งเปน

ปริมาณหรือคุณภาพที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอยางใดอยางหนึง่หรือแทนผลงาน

ที่แตละคนแสดงออกมา  เชน  การวัดความสูง  ชัง่น้าํหนักของเด็ก  การใหคะแนนการตอบขอสอบของ

นักเรียน  เปนตน เชนเดียวกบั ศิริชัย  กาญจนวาสี (2534: 82)  ไดใหความหมายของการวัดไววา  คือ

กระบวนการกาํหนดคาเปนตัวเลขใหแกส่ิงตางๆ อยางมีกฎเกณฑ  การวัดสิ่งใดกต็ามจะเกิดขึน้ไดตอง

อาศัยองคประกอบ  3  สวน  ไดแก  เครื่องมือ  หนวยการวัด  และมาตราเปรียบเทยีบ  สอดคลองกบั  

เยาวดี  วิบูลยศรี (2539: 5)  ใหความหมายวา  การวัดผล  หมายถึง กระบวนการบงชี้ผลผลิตหรือ

คุณลักษณะทีว่ัดไดจากเครื่องมือวัดผลประเภทใดประเภทหนึง่อยางมีระบบ  ดังนิยามทีว่า การวัดผล

คือ  การกําหนดตัวเลขใหกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งตามกฎเกณฑที่ต้ังไว คลายกับสมหวัง พธิิยานวุัฒน (2541: 

19-21) ใหความหมายเกีย่วกบัการวัดวาหมายถงึ กระบวนการกําหนดตัวเลขเพื่อแทนคุณสมบัติของ

ส่ิงของหรือเหตุการณใด ๆ อยางมีกฎเกณฑที่เชื่อถือได สวนธํารง  บัวศรี (2542: 256-257) กลาวถึง

การวัดผลวาเปนการวัดคุณสมบัติของส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเปนการวัดในดานปริมาณหรือคุณภาพก็ได  
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การวัดดานปรมิาณไดแก  การวัดความยาว  ความกวาง  ความสูง  น้าํหนัก  ปริมาตร  ความถี ่ 

ความเร็ว ฯลฯ  สวนในดานคุณภาพก็ไดแก  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ระดับเชาวปญญา  พฤติกรรม  

เจตคติ  ฯลฯ  อํานวย  เลิศชยันตี (2542: 6-7) กลาวถงึการวัดผลวา  เปนกระบวนการที่ไดมาตรฐานที่

ตองมีเครื่องมือของการวัดเปนสิ่งที่จะกาํหนดคุณลักษณะของสิ่งที่จะวัด (Objective) ผลที่ได

ออกมาจะเปนปริมาณ (Quantity) ซึ่งก็คือจํานวนตัวเลข (Number) ไพศาล  หวังพานิช (2545?: 36; 

ม.ป.ป.: 36–38) ใหความหมายการวัดวา คือกระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณภายใตเงื่อนไข

หรือกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแทนจํานวนหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุ  

บุคคล  หรือเหตุการณตาง ๆ เชน  น้าํหนกัของวัตถ ุ ความสามารถของบุคคล  ความนาสนใจของ

เหตุการณ เปนตน  การวัดสิ่งใดก็ตามเรามิไดมุงวัดที่ตัววัตถุ  บุคคลหรือเหตุการณโดยตรง  แตเปนการ

วัดคุณลักษณะบางประการของสิ่งเหลานัน้ เชน เรามิไดวัดตัวเหตุการณที่เกิด แตเราวัดสาเหตุการเกิด

หรือผลของเหตุการณนั้น ๆ ดังนั้นในการวัดจําเปนตองกาํหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑในการวัด

เสียกอน  ซึ่งอาจแตกตางกันออกไปในการวัดแตละครั้ง  โดยตองกําหนดใหชดัเจนกอนวาจะวัด

คุณลักษณะของสิ่งใด  คุณลักษณะนัน้ ๆ คืออะไร  จะวัดไดโดยวิธีใด  จะดําเนนิการวัดแบบไหน และ

จะกําหนดตวัเลขหรือสัญลักษณอยางไร เพื่อใชแทนปริมาณของคุณลักษณะนัน้ ๆ ในการวัดสิ่งใด      

ก็ตามเครื่องมอืในการวัดถือวาเปนสิ่งสาํคญัหลัก ไมมีการวัดใดทีก่ระทําไดโดยปราศจากเครือ่งมือ  

การวัดมักจะเกี่ยวของกับคําอื่น ๆ อีกหลายคํา  เชน การทดสอบ  การประเมิน เครื่องมือวัด  เปนตน  

สวนบุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2547: ข) ใหความหมายสั้น ๆ สรุปไดวา การวัดหมายถึง กระบวนการ

กําหนดตัวเลขใหกับส่ิงทีว่ัดอยางมีกฎเกณฑ 

จากความหมายของการวัดผลที่มีผูใหความหมายไวหลายทานสรุปไดวา การวัดผลหมายถึง 

กระบวนการกาํหนดคาใหแกส่ิงตาง ๆ อยางมีกฎเกณฑ  การวดัสิ่งใดก็ตามจะเกิดขึ้นไดตองอาศัย        

องคประกอบ  3  สวน  ไดแก  เครื่องมือ  หนวยการวัด  และมาตราเปรียบเทียบ  ผลที่ไดออกมาจะเปน

ปริมาณ (Quantity) ซึ่งก็คือจํานวนตวัเลข (Number) เพื่อแทนจาํนวนหรือปริมาณหรือคุณภาพของ

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถ ุบุคคลหรือเหตุการณตาง ๆ 
1.1.2  ความหมายของการประเมินผล 
      ในดานการประเมนิผลไดมีผูใหความหมายของการประเมนิผลหลายทานดงัตอไปนี ้ ศิริชัย   

กาญจนวาสี (2534: 82) ใหความหมายวา การประเมินผลคือกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ 

โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน  การประเมินจงึเปนเรือ่งเกี่ยวกับ “คุณคา” ของสิง่ตาง ๆ 

การประเมินสิ่งใดก็ตามจะตองอาศัยองคประกอบ  3  สวน  ไดแก  ขอมูล  การตีความหมาย และการตัดสิน

คุณคา สวนสมหวงั พิธยิานวุัฒน (2541: 19-21) กลาวถงึความหมายของการประเมินวา เปนกระบวนการใช

ดุลยพนิิจ (Judgement)และ/หรือคานิยมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใด
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ส่ิงหนึ่ง  โดยการเปรียบเทียบผลที่วัดไดกับเกณฑที่กาํหนดไว  เกณฑทีก่ําหนดอาจเปนเกณฑแบบ

สัมพัทธหรืออิงกลุมหรือเกณฑสัมบูรณก็ได   สอดคลองกับ สมนึก  ภัทริยธน.ี (2541: 3 - 4)  ที่ใหความหมายของ

การประเมินผลวา  การประเมินผล หมายถงึ  การตัดสินหรือวินจิฉัยสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากการวัดผล  โดย

อาศยัเกณฑการพจิารณาอยางใดอยางหนึง่ เชน ผลจากการวัดความสงูของนายแดงได 180  เซนติเมตร  

ก็อาจจะประเมินไดวาเปนคนที่สูงมาก,  ผลจากการชั่งน้ําหนกัของวตัถุชิ้นหนึง่ได  2  กิโลกรมั  ก็

อาจจะประเมนิวาหนัก-เบาหรือมาก-นอย, ผลการสอบของนายดําได  25  คะแนน  ก็อาจจะประเมินวา  

สอบได – สอบตก  หรือ เกง – ไมเกง  ซึง่ การประเมินผลมีประเด็นสําคัญ  3  ประการคือ  

1) การประเมนิผลตองกระทาํหลังจากไดวัดผลมาแลว  

2) การประเมนิผลตองมีเกณฑเพื่อใชประกอบในการพิจารณาตัดสิน  

3) เมื่อวัดผลแลวจะตองทาํการประเมินผลตอไปจึงจะชวยใหกระบวนการวัดผลและ 

ประเมินผลเสร็จส้ินสมบูรณ   

สวน ธํารง  บัวศรี (2542: 256-257)  สรุปความหมายของการประเมนิผลวา การประเมินผล 

คือกระบวนการในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ทีจ่ําเปนเพื่อประโยชนในการประเมินคาและตัดสินใจ  

ไพศาล  หวงัพานิช (2544: 13) ใหความหมายวา การประเมินเปนกระบวนการกาํหนดคุณคา (Worth 

or Value) ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยอาศัยขอมูล  (Data) และเกณฑการพิจารณาตดัสิน (Criteria)  ใน         

การประเมนิสิง่ใดก็ตาม  กระบวนการจะประกอบดวย 

1) ความตองการในการประเมนิ (อยากทราบสิ่งใด) 

2) วัตถุประสงคการประเมิน 

3) ส่ิงชี้วัดหรือตัวบงชี้ (Indicators) 

4) เกณฑ(Criteria) 

5) ขอมูล  (Data) 

6) การตัดสิน (Judgement  or  Decision) 

จากความหมายของการประเมินผลทีม่ีผูใหความหมายไวหลายทานสรปุไดวา การประเมินผล 

เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน  โดยอาศัย     

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมรวมขอมูลที่ไดจากการวัด  กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดย   

การเปรยีบเทยีบกับเกณฑหรือมาตรฐาน การประเมนิจงึเปนเรื่องเกีย่วกบั “คุณคา” ของสิง่ตาง ๆ การ

ประเมนิสิ่งใดก็ตามจะตองอาศัยองคประกอบ  3  สวน  ไดแก  ขอมูล  การตีความหมายและการตัดสิน

คุณคา กระบวนการจะประกอบดวย ความตองการในการประเมนิ (อยากทราบสิง่ใด) วัตถปุระสงคการประเมนิ  

ส่ิงชี้วดัหรือตัวบงชี ้(Indicators) เกณฑ (Criteria) ขอมูล (Data)  การตัดสิน (Judgement  or  Decision) 
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   1.1.3  ความหมายของการประเมินคณุคา (Assessment) 
      บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540: 11)  ใชคําภาษาไทยวา “การประเมิน” โดยหมายถงึ 

การบรรยายสภาพทีม่ีอยู  เปนอยูของปรากฏการณในเวลาใดเวลาหนึง่ เปนเพียงการบรรยายสภาพการณ

เทานั้น  ไมมกีารตัดสินคุณคา  ไมมีการอธิบายเหตุผล  รวมทั้งไมมีการใหขอเสนอแนะเพื่อปฏิบัติ  แต

อยางใด สวนอุทุมพร  (ทองอุไทย) จามรมาน (2540: 6) ใชคําวา  “การตคีา” ซึ่งเนน คุณลักษณะ    

การบรรยายมากกวาการกําหนดตัวเลข  สงบ  ลักษณะ (2547: ออนไลน) ใชวา “การวัดและประเมิน”  

และไดใหความหมายวา คือกระบวนการจดัเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลวเิคราะหขอมูล สรุปผลการวเิคราะห        

ขอมูลเพื่อตัดสิน (Determine) ระดับของผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนเมื่อเปรียบเทยีบกบัเกณฑ       

ผลสําเร็จทีพ่ึงปรารถนาหรือผลความสาํเร็จตามมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู สวน ธาํรง  บัวศรี 

(2542: 256-257) ไดกลาวถงึ  Assessment   โดยใชคําวา “การประเมินคา”  หมายถงึการนําเอาคา

ของการวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่มีอยูเปนสากลหรือที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อพิจารณาวา

เหมือนกนัหรอืแตกตางกนัอยางไร  ผลจากการประเมนิคานีท้าํใหสามารถตกลงใจหรือตัดสินใจวาสิ่งที่

นํามาประเมนิผลนั้นเปนอยางไร  และ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2545: 19-20) ใชคําวา  ”การประเมนิ” โดย

ใหความหมายวา เปนการบรรยายอยางลุมลึกเปนอยางมาก  ซึง่นิยามนี้ไดรับอิทธิพลอยางสูงจาก 

แนวคิดของ Stake  ซึ่งเนนวา  ผูประเมินจะตองบรรยายความสัมพันธและความสอดคลองของสิ่งที่

คาดหวงั ส่ิงที่เกิดขึ้นจริงและมาตรฐานใหครอบคลุมส่ิงที่มุงประเมนิทัง้ในแงเงื่อนไขกอนเริ่มโครงการ  

ปฏิสัมพันธระหวางโครงการกับผูรวมโครงการ  ตลอดจนผลลัพธของโครงการเพื่อสะทอนทัศนะและ

การตัดสินของผูเกี่ยวของกับการประเมนิหรือผูมีสวนไดสวนเสยีจากการประเมินอยางกวางขวาง  โดย

คําจํากัดความนี ้ Stake เนนกิจกรรมการประเมินที ่ “บรรยายอยางลุมลึก” เพื่อใหไดขอสารสนเทศที่

สนองความตองการและความสนใจของผูใช สวนการตัดสินคุณคาใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูใช  

สารสนเทศเปนสําคัญ   สอดคลองกับ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2547: ข) ที่อธิบายความหมาย

ไววา การประเมินจะหมายถึง กระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

สําหรับใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนเกี่ยวกับความกาวหนา  

จุดเดน  จุดดอย  ใชตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและความเพียงพอของหลักสูตร

และใชชี้แนะนโยบาย จะเหน็ไดวาคําวา “Assessment”  มีผูใชภาษาไทยอยูหลายคํา  ดังนัน้เพือ่ให

เขาใจตรงกนัในที่นีจ้ะใชคําภาษาไทยวา “การประเมนิคุณคา” 

   จากความหมายขางตนสรุปไดวา การประเมินคุณคาถานํามาใชในชั้นเรียนหมายถึง 

กระบวนการรวบรวม เรียบเรียงขอมูลสารสนเทศตามสภาพการณที่เปนอยูเพื่อใหไดขอสารสนเทศที่

สนองความตองการของผูใชสารสนเทศเปนสําคัญ  การตัดสินจะใชสารสนเทศทีร่วบรวมไดตัดสินโดย   

ผูมีสวนไดสวนเสียกับการประเมินคุณคา 
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ดังนัน้จากความหมายของการวัดผล  การประเมินผล และการประเมนิคุณคา  จะเห็นไดวา  

มีนัยของความหมายแตกตางกัน  โดยการประเมินผลเปนการประเมินที่อาศัยขอมูลที่ไดจากการวัดผล

เปนสําคัญ มีการตีคาสิ่งทีป่ระเมินจากเกณฑทีก่ําหนดขึ้นอยางชัดเจน  สวนการประเมินคณุคาเปน 

การประเมนิทีมุ่งใชเทคนิคทางมนษุยวทิยา (ศิริชัย กาญจนวาส.ี 2545: 20) เพื่อใหไดขอสารสนเทศอัน

เปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ถกูประเมิน การตัดสินคุณคาจะไมเกิดขึ้นจากขอสารสนเทศนัน้

จนกวาจะไดรับการพิจารณาจากผูใชสารสนเทศ  ซึง่การวัดและประเมินผลในชัน้เรียนแนวใหมหรือ

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเนนการประเมนิโดยใชแนวคิดที่เปนการประเมินคุณคา ดังจะเห็น

ไดจากสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544: 24-25) ไดกลาวถึงความสําคญัใน

การวัดและประเมินผลการเรยีนระดับชัน้เรียน คือ  การวัดและประเมนิผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่

ใหผูสอนใชพฒันาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา 

และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเรียน  รวมทั้งขอมลูที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
    1.2  ประโยชนของการวัดและประเมินผลการศกึษา 

    ภัทรา นิคมานนท (2540: 19–20) ไดกลาวถงึประโยชนของการวดัและประเมนิผลการศกึษาวา 

การประเมนิผลมบีทบาทสาํคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะผลจากการประเมนิจะเปน

พื้นฐานในการตัดสินใจของครูและนักการศึกษาในการปรับปรุงการเรียนการสอนการแนะแนว  การประเมิน

หลักสูตร  แบบเรียน  การใชส่ือการสอน  ตลอดจนการจัดระบบการบริหารทัว่ไปของโรงเรียน   ซึ่ง

สอดคลองกับสมนึก  ภัททยิธนี (2541:  9) มัณฑนี  กุฏาคาร (2542: 10-12) และสมบูรณ  ตันยะ 

(2545: 19)  ที่เห็นวาประโยชนของการวัดและประเมินผลการศึกษามปีระโยชนในดานตาง ๆ สรุปไดดัง

ตารางตอไปนี ้
 

ตาราง  1  ประโยชนของการวัดและประเมินผลการศึกษาในดานตาง ๆ 
 

ดาน ประโยชน 

ผูเรียน 1. ชวยใหนักเรียนไดทราบวาตนเองมีความรู ความสามารถเดน – ดอยเพียงใด   

2. มีความสามารถอยูในระดับใดและหากมีขอบกพรองจะไดปรับปรุงแกไข 

3. ชวยใหนักเรียนเห็นความสามารถและความถนัดของตนเอง  ทําใหเขาใจ

ตนเองยิ่งขึ้น   

4. ชวยใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและเขาใจบทเรียนเพิ่มขึ้น 

5. ชวยใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะการสอบแตละ

ครั้งนักเรียนจะตองเตรียมตัวสอบเพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ จึงมีการทบทวน

เนื้อหาวิชาที่จะสอบหรือมีการซักถาม     ทบทวนกันระหวางเพื่อนฝูง   
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ตาราง  1  (ตอ) 
 

ดาน ประโยชน 

 6. ทําใหนักเรียนไดทราบจุดมุงหมายในการเรียนเพราะกอนประเมินผลครูจะตอง

แจงใหผูเรียนทราบจุดประสงคการเรียนทุกครั้ง 

ครูผูสอน 1. ชวยใหครูทราบระดับความสามารถของผูเรียนวาเกงออนเพียงไร  เกงออน

ดานใดเพื่อหาทางชวยเหลือและสนับสนุนใหดีขึ้น 

2. ชวยใหครูทราบวานักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม เพียงไร  ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวาเทคนิควิธีสอนที่ครูใชวาเหมาะสมเพียงไร 

3. ชวยใหทราบถึงประสิทธิภาพในการสอนของครูวามีประสิทธิภาพเพียงไร  

จะไดพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ชวยใหครูทราบแนวทางในการปรบัปรุงเทคนิคการสอนใหเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. หากมีการจัดกลุมเพื่อการเรียนการสอนจะชวยใหครูสามารถจัดกลุมได

เหมาะสมยิ่งขึ้น 

6. ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเรียนยิ่งขึ้น 

7. เปนขอมูลใหครูไดเตรียมการสอนไดดีขึ้น 

8. ชวยใหครูรูจักนักเรียนในดานตาง ๆ ไดละเอียดมากขึ้น 

ชวยใหครูสามารถรายงานผลการศึกษาใหนักเรียน ผูปกครอง อาจารยฝาย

แนะแนวและสถาบันการศึกษาที่นักเรียนจะไปเรียนตอไดทราบ 

ฝายแนะแนว 1. ใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนที่เปนประโยชนตอการศึกษา 

2. ชวยใหเขาใจปญหาของนักเรียนมากขึ้น 

3. ชวยใหครูสามารถแนะแนวทางแกปญหาการเรียนและปญหาสวนตัวของ 

       นักเรียนไดผลยิ่งขึ้น 

4. ชวยในการแนะแนวทางใหนักเรียนเลือกวิชาเรียนและอาชีพไดเหมาะสม   

5. เพราะการวัดผลและประเมินผลจะชวยใหเราทราบวา  ใครถนัดดานใด  

อยางไร 

6. ชวยใหผูปกครองรูจักและเขาใจเด็กของตนยิ่งขึ้น 

7. ชวยใหฝายแนะแนวเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนตอ

ผูบริหาร 
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ตาราง  1  (ตอ) 
 

ดาน ประโยชน 

ฝายบริหาร 1. ทําใหทราบสถานภาพตาง ๆ ของโรงเรียน เชน มาตรฐานความรูของนักเรียน

วาอยูในระดับใด  ดีขึ้นหรือเลวลง  อันเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนได 

2. ชวยในการวางแผนการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนใหถูกตอง

ยิ่งขึ้น เชน  การจัดครูเขาชั้น  การสงเสริมการสอนเด็กเรียนชา  การจัดการ

สอนซอมเสริม  เปนตน 

3. ชวยในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ไดแก การเลื่อนชั้น 

การรับนักเรียนเขาใหม  การจัดชั้นเรียน และแนวทางการใชหลักสูตรทําให

ทราบคุณภาพของครูในโรงเรียนวามีคุณภาพเพียงไร 

4. ใชเปนขอมูลในการประชาสัมพันธโรงเรียนใหประชาชนและผูปกครองทราบ 

5. ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจแกปญหาและการดําเนินการดานตางๆ 

 

การวิจัย 1. ใชเปนขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการวิจัย 

2. ใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลวิจัย 
 

 
 
1.3  ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิด วธิีการวัดและประเมินผลผูเรียน 

ในชวงปลายศตวรรษที่  19  สถานศึกษาทั่วโลกเปรียบเสมือนองคกรของสังคมซึ่งมีจุดมุงหมายที ่

จะฝกทกัษะสาํหรับการทาํงานในสังคมอตุสาหกรรมใหแกสมาชิกของสังคมในระดับชั้นตาง ๆ ในยคุนี้มี

ความตองการชางฝมือที่จะทํางานเฉพาะทาง  ขอมูลในยุคนี้คอนขางชัดเจนมีกรอบตายตัว  การศึกษา

เพื่อปวงชนจะมุงเนนทักษะเบื้องตนมากกวาจะเนนการใชความคิดและการพฒันาสติปญญา  ดังนัน้

การสอนจงึเนนการสอนแบบบรรยาย  ผูเรียนเรียนแบบทองจาํ  การวัดประเมนิผลจึงใชขอสอบแบบ  

ปรนัยซึ่งวัดไดเพียงความสามารถระดับตํ่า  

เชนเดียวกับในประเทศไทยนับแตมีการประกาศใชหลกัสูตรพุทธศักราช 2521  จนถึงฉบับ 

ปรับปรุงพุทธศักราช  2533 มีการเปลีย่นแปลงโครงสราง  หลักการ  จุดหมายและจุดเนนของเนื้อหาสาระ

รายวิชาตาง ๆ ซึง่เชือ่มโยงไปถงึการปรับเปล่ียนนวตักรรมการเรียนการสอน เชน หลกัสูตรประถมศกึษา

และมธัยมศกึษาตอนตน พทุธศักราช 2521  จะเนนการสอนแบบบรูณาการจนกระทั่งมีการปรับปรุง       

อีกครั้งใน พ.ศ.2524  ซึ่งเนนการสอนโดยยึดจุดประสงค (Teaching by Objectives) เพื่อใหการวัดผล       

ผูเรียนมีคุณภาพเที่ยงตรง(Validity)  ตามจุดประสงคทีส่อนยิ่งขึน้  ผูสอนทกุคนจงึถูกบงัคับใหจดัทํา
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แผนการสอนตามรูปแบบ ที่เนนจุดประสงคการเรียนรู (Objective-Based Planning) และเริ่มมีการใช

แบบทดสอบตามจุดประสงคคือ  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Objective)  เปนเครื่องมือ

ประเมินผลผูเรียนโดยคาดหวังวาจะสามารถวัดและประเมินพฤติกรรมของผูเรียนไดรอบดาน แต

วิธีการวัดผลและประเมินผลดังกลาวเปนการวัดเชิงปริมาณจึงทาํใหผูสอนละเลยการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ  ซึ่งตองอาศัยการวัดผลและประเมินผลเชิงคุณภาพ และตองมีการจดัทํา

ระบบรวบรวมขอมูลของผูเรียนใหสมบูรณมากที่สุด จากการสังเกตผูเรียนในขณะลงมือปฏิบัติกิจกรรม      

ตาง ๆ ตามแผนการสอนของครู  (เอกรินทร   ส่ีมหาศาล.  2546: 20-24) 

   การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2533 จึงมีลักษณะยืดหยุนทั้งในดานเนื้อหาสาระ  เทคนิควิธีการสอน 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและวิธกีารวัดประเมินผล  เพือ่เปดโอกาสใหโรงเรียนและครูผูสอนนําไป 

ปฏิบัติการสอนไดทุกสภาพของผูเรียนและทองถิ่นชุมชน การปรับหลักสูตรเนนปรับปรุงระเบียบวาดวย

การประเมนิผลการเรียนและแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลกัการของหลักสูตร เพื่อสงเสริมให

กระบวนการวดัประเมินผลผูเรียนสามารถรวบรวมขอมูลที่สําคัญ ๆ มาใชเปนแนวทางพัฒนาผูเรียนให

มีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตรไดอยางสมบูรณที่สุด  ซึง่โดยหลักการและระเบียบปฏบัิติดู

เสมือนหนึ่งจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดหมาย  แตในทาง

ปฏิบัติกลับกลายเปนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนโดยรวมมีคาเฉลี่ยตกต่ําลงเรื่อย ๆ อันมปีจจัย

ที่เปนอุปสรรคหลายประการ ดังที ่เอกรินทร  ส่ีมหาศาล  (2546: 20-24) ระบุไว เชน 

1. การสรางและการออกแบบหลักสูตร  กระทรวงศกึษาธิการยังคงสงวนอํานาจในการจัด 

ทําหลักสูตรไวที่หนวยงานสวนกลาง  หลกัสูตรออกแบบเปนรายวิชาและกลุมประสบการณ  พรอมทั้ง

กําหนดจาํนวนเวลาเรียนและการบริหารจดัการหลักสูตรในแตละปการศึกษาไวแลวเสร็จ  จงึเปนหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบผูเรียนสวนนอยที่มีความสามารถทางการเรียนภายใตเงือ่นไข

เวลาจาํกัด สวนผูเรียนที่เรียนรูชาและพื้นฐานความรูไมดีพอจะไมประสบผลสําเร็จเทาไรนกัจึงเกิด

ปญหาผูเรียนติดคางผลการเรียนตองรอการซอมเสริมจาํนวนมาก     

2. ปริมาณผูเรียนมีมากเกนิความรับผิดชอบของคร ู เนื่องจากหลักสูตรระดบัประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชนมุงใหผูเรียนนําประสบการณจาก

การเรียนรูไปใชประโยชนในการดาํรงชวีิตจริง  ดังนัน้โรงเรียนแตละแหงจงึตองดําเนินการรับผูเรียนเขา

ศึกษาตามหลกัสูตรใหมากที่สุด  โดยเฉพาะผูเรียนที่กระจายอยูตามทองที่ตาง ๆ มีอยูเปนจํานวนมาก  

ความหลากหลายของพื้นทีแ่ละปจจัยดําเนินการจัดการศึกษาดังกลาวสงผลใหผูเรียนที่จบการศึกษา

จากโรงเรียนแตละแหงมีคุณภาพแตกตางกัน แมจะมีการตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวดแตโรงเรียนแต

ละแหงมปีจจยัพื้นฐานตางกัน จงึทาํใหระบบตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาไมประสบผลสําเร็จตาม
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วัตถุประสงคภายใตระบบการบริหารจัดการศึกษาที่อิงระบบราชการทีอํ่านาจผูกขาดไวที่สวนกลาง  

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาไมสนองตอบนโยบายที่เนนคุณภาพ 

3. คานิยมมุงเขาเรียนในสถาบนัที่มชีื่อเสียง  ทําใหเกิดกลไกการแขงขันการจัดการศึกษา 

เพื่อมุงเขาสถานศึกษาชัน้นาํแทนการมุงสูการศึกษาที่มคุีณภาพ  ทําใหผูเรียนรู จําแตเนื้อหา  ขาด

ทักษะกระบวนการที่พงึประสงคตามหลักสูตร 

4. ความบกพรองของระเบยีบวาดวยการประเมินผลการเรยีน  หลักการประเมินผล        

การเรียนของหลักสูตร พ.ศ.2533  เปดโอกาสใหโรงเรียนใชดุลยพินิจในการผอนผันใหผูเรียนทีม่ีขอบกพรอง

เล็กนอยเลื่อนชั้นได  ไมตองเสียเวลาซ้ําชัน้ ส้ินเปลืองคาใชจาย  แมจะมีเงื่อนไขระเบียบปฏิบัติหลายขอ

ในทางปฏิบัติอาจกอใหเกิดความหละหลวมของการสอนซอมเสริมและสอบซอมเพราะเกิดธรรมเนยีม

การสอบซอมสองครั้งแลวตองผานการประเมินทุกคน จึงกลายเปนปญหาสัง่สมทาํใหทรัพยากรมนุษย

ไทยไรคุณภาพ  อานไมออกเขียนไมได คิดไมเปน ฯลฯ จนกระทั่งผลการแขงขันกับตางประเทศ เดก็ไทย

คุณภาพต่ําลงพรอมกับปญหาสงัคมที่เกี่ยวของกับเยาวชนทวีความรนุแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปนที่หวัน่วิตก

วาไทยจะแขงขันกับตางประเทศไมได  เราจะตกอยูในฐานะเสียเปรียบดานคุณภาพแรงงานและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  อันสืบเนื่องจากหลักสูตรกระบวนการเรยีนการสอนโดยเฉพาะการวดัผล

และประเมินผลไมสามารถผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพตามกระแสโลกได จึงเปนที่มาของนโยบายปฏิรูป             

การศึกษาไทยและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ  (The  Whole  School  Approach)    

จากปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้นาํไปสูการปฏิรูปการศึกษาและมกีารประกาศใชพระราชบญัญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ประกอบกับทิศทางการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่  21  ที่

เปลี่ยนไปจากเดิม  ทาํใหการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่  21  เปลี่ยนไป

และทําใหการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูของครูอาจารยปรับเปลี่ยนไปดวย การศึกษา

สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแนวคิดการประเมนิผูเรียนในปจจุบันจึงเปนสิง่จําเปนที ่      

ผูเกี่ยวของตองเรียนรู 
 

1.4  แนวคิดของการวัดและประเมนิผลการเรียนรูแนวใหม 
   การวัดและประเมินผลการเรยีนรูแนวใหม ไดปรับเปลี่ยนความเชื่อและหลักการยึดถอืไปจาก

แนวคิดของการวัดและประเมนิผลการเรียนรูแบบที่เคยปฏบัิติกันมา จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ

การวัดและประเมินผล  สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ (กรมวิชาการ. 2539: 5-6;  ศิริเดช  สุชีวะ. 

2546: 70-71; สุวิมล  วองวานิช. 2546: 70; บุญเชิด   ภิญโญอนนัตพงษ, 2547: 17-20) สรุปไดดัง

ตารางตอไปนี ้
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ตาราง  2  แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแบบเดิมและแนวใหม 
 

แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแบบเดิม แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแนวใหม 

1. การประเมินจากผูเรียนเปนผูถูกกระทํา 1. เนนผูเรียนเปนผูกระทํา ผูเรียนมีสวนรวมใน 

       การประเมิน 

2. ขอบเขตการประเมินเนนรายวิชาเดี่ยว ๆ  2. การประเมินเนนการบูรณาการขามวิชา 

3. ประเมินจากขอสอบเขียนตอบ 3. การประเมินตามสภาพจริง 

4. ความถี่ในการประเมินมักเกิดขึ้นเพียง 1 – 2ครั้ง 4. การประเมินเกิดขึ้นหลายครั้งและตอเนื่อง 

5. ผูถูกประเมินเปนผูเรียนรายบุคคล 5. มีการประเมินผูเรียนเปนกลุมดวย 

6. การตรวจใหคะแนนใชมือตรวจ 6. ใชเครื่องมือเทคโนโลยีในการประเมินมากขึ้น 

7. ประเมินเพียงมิติเดียว 7. การประเมินแบบพหุมิติ 

8. ผูเรียนมีความคลายคลึงกันและเรียนรูโดยวิธีการ

เดียวกัน  ดังนั้นการวัดประเมนิสามารถใชรูปแบบ

มาตรฐานเดียวกันได 

8. ผูเรียนมีความแตกตางกัน  ดังนั้นการวัดประเมิน

จึงตองสอดคลองเหมาะสมกับแตละบุคคลและ

แตกตางกันไป 

9. คะแนนจากแบบทดสอบอิงเกณฑหรือแบบทดสอบ

อิงกลุมสามารถใชบงชี้ความรูและการเรียนรูของ

ผูเรียนไดถูกตองแมนยําที่สุด 

9. การวัดประเมินทางตรงดวยเครื่องมือการวัดวัด

ประเมินหลากหลายจึงจะสามารถวัดประเมินได

สมบูรณกวา  ถูกตองแมนยํากวาและไดภาพพจน

ของความยุติธรรมมากกวา 

10. แบบทดสอบแบบปรนัยเปนวิธีการที่ถูกตองแมนยํา
ในการวัดประเมินความกาวหนาของผูเรียน 

10. การใหผูเรียนจัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศจาก
การวัดประเมินและทดสอบที่หลากหลายไวใน 

พอตโฟลิโอของผูเรียนจะสะทอนภาพรวมทั่วไป 

ของผูเรียนไดชัดเจน 

11. เครื่องมือที่ใชสะทอนการเรียนรูไดจริงและเปน
ปรนัยตองเปนเครื่องมือการทดสอบจากภายนอก

ชั้นเรียนเชน ขอสอบมาตรฐานอื่น ๆ  

11. การวัดประเมินเกี่ยวของกับองคประกอบของสังคม  

ดังนั้นการวัดประเมินผูเรียนจึงตองเกี่ยวของกับ

บุคคลตาง ๆ ไดแก  ครู  พอ  แม เพื่อน ๆ และตัว

ผูเรียนเอง 

12. ดําเนินการวัดประเมินแยกจากหลักสูตรและ     

การเรียนการสอน   หรือตองจัดทําในเวลา          

สถานที่และวิธีการเฉพาะสําหรับการวัดประเมิน 

12. การวัดประเมินเปนสวนประกอบที่กลมกลืนกับ
หลักสูตร  ดังนั้นการวัดประเมินจึงตองจัดทําอยาง

สมํ่าเสมอตลอดหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประจําวัน 

13. การวัดประเมินตองนิยามความรูที่ชัดเจนวา  

ผูเรียนตองเกิดการรอบรูอะไรในโรงเรียนและ

สามารถตอบขอสอบถูกตามเกณฑระดับใด 

13. การวัดประเมินส่ิงสําคัญคือการวดัประเมินผลวิธกีาร
เรียนรู  วิธีการคิดและวิธีการที่จะเปนผูมีสติปญญา 

เปนคนดีมีคุณธรรมดวยวิธีการตาง ๆ ที่หลากหลาย

เทาที่ทําได 
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ตาราง  2   (ตอ) 
 

แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแบบเดมิ แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแนวใหม 

14. การวัดประเมินการเรียนรูถือวาส่ิงที่ไมสามารถ
ทดสอบไดอยางเปนปรนัยดวยวิธีการมาตรฐาน

และรูปแบบเดียวกันส่ิงนั้นไมมีคุณคาในการสอน

หรือเรียนรู 

14. การวัดประเมินกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญ
เทาเทียมกับการวัดประเมินเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร 

15. เชื่อวาผูเรียนเปนเพียงผูรับรูที่เปนเหมือนภาชนะ
วางเปลาที่รอการเติมใหเต็ม 

15. เชื่อวาผูเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถ
ประเมินตนเองได  ดังนั้นผูเรียนจึงมีสวนรวมใน 

การวางแผนและการวัดประเมินการเรียนรู 

16. การวัดประเมินการเรียนรูหลักสูตรและ    เปาหมาย

ของโรงเรียนจะถูกขับเคลื่อนโดยการทดสอบและ

คะแนนของแบบทดสอบ 

16. การวัดประเมินการเรียนรูหลักสูตรและ    เปาหมาย

ของโรงเรียนถูกขับเคลื่อนโดย   ศักยภาพการเรียนรู

ของผูเรียน 

17. การวัดประเมินผูเรียนจะจัดเปนประเภท   ผูประสบ

ความสําเร็จ ความสามารถปานกลาง และผูสอบไม

ผานโดยใชโคงการแจกแจงคะแนนแบบรูประฆัง

คว่ํา 

17. การวัดประเมินการเรียนรูแสดงใหเห็นความเจริญ
งอกงามของความรูและความสามารถของผูเรียน

อยางเชื่อถือไดโดยใชโคงการแจกแจงคะแนนแบบ

รูปตัวเจ 

18. การวัดประเมินการเรียนรูใชโมเดลพฤติกรรมนิยม
เพื่อทําความเขาใจพัฒนาการของผูเรียน 

18. การวัดประเมินการเรียนรูใชโมเดลพัฒนาการของ
มนุษยเพื่อความเขาใจพัฒนาการของผูเรียน 

19. การวัดประเมินการเรียนรูผูเรียนทุกคนควรไดรับการ
ทดสอบในเวลาเดียวกัน ใชเครื่องมือทดสอบชนิด

เดียวกัน  ใชเกณฑประเมินเดยีวกัน  สําหรับ

เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนของผูเรียนแตละคน 

19. การวัดประเมินการเรียนรู  ผูเรียนแตละคนมีขั้น

พัฒนาการที่ตางกัน ดังนั้นการวัดประเมินและ

ทดสอบตองเปนแบบเฉพาะแตละคน  และมีความ

เหมาะสมกับพัฒนาการ 

20. การสรางแบบทดสอบจะเนนประสิทธิภาพของ
วิธีการวัดประเมินโดยพิจารณาจากความสะดวก

และงายในการใหคะแนน    รวมคะแนนและใน 

การดําเนินการสอบ 

20. การสรางแบบประเมินและแบบทดสอบ  ส่ิงสําคัญ

ที่ควรคํานึงคือ  ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 

สนองความตองการผูเรียนและชวยใหผูเรียน

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

21. การวัดประเมินเนนการใชเพื่อบงบอกวาใครตก  

เพื่อเปรียบเทียบระหวางผูเรียนและเพื่อจัดลําดับวา

ผูเรียนจะอยูตําแหนงใดของ   โรงเรียน 

21. การวัดประเมินเนนการใชเพื่อเพิ่มและเสริม
กําลังใจในการเรียนรูของผูเรียน  เพื่อใหเกิดความ

เขาใจที่ลุมลึก  และเพื่อขยายความสามารถของ

ผูเรียนใหถายโยงการเรียนรูสูชีวิตจริงนอกระบบ

โรงเรียน 
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ตาราง  2   (ตอ) 
 

แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแบบเดมิ แนวคิดการวัดและประเมินการเรียนรูแนวใหม 

22. เนนการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระของหลักสูตร
และขอมูลที่ตองการ 

22. เนนที่สติปญญาความสามารถและกระบวนการ
เรียนรู  พัฒนาการทักษะความคิดและความเขาใจ

เกี่ยวกับความสัมพันธเนื้อหาหลักสูตรกับชีวิตจริงมี

ลักษณะเปนพลวัต 

23. เนนการตัดสินแขงขัน ตัวขอสอบวัดจึงตองเปน

ความลับ 

23. เนนการพัฒนาและปรับปรุง  ดังนั้นกิจกรรมที่ใช

ประเมินจึงเปดเผย 

24. เนนความสําเร็จและความกาวหนาทางวิชาการ  ควร

ใชเครื่องมือและเกณฑแบบเกาที่กําหนดไว

ลวงหนาและเปนมาตรฐาน 

24. ใชการวัดประเมินดวยการนําการปฏิบัติอิงวิจัยและ
เปนปจจุบัน ผสมกับองคประกอบทางจิตวิทยาและ

ดานความคิดและความแตกตางความตองการของ

แตละบุคคล 

25. ถือวาการเรียนรูเปนเรื่องความรอบรูหรือความ
เขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศ  ขอเท็จจริงที่เปนปรนัยที่

หลากหลาย เชน วัน เดือน ป กระบวนการ  สูตร

และภาพ  เปนตน 

25. ถือวาการเรียนรูเปนเรื่องของดุลยพินิจของบุคคลที่
จะรับรูเขาใจตนเองและโลก       ภายนอกซึ่งมีการ

ปรับเปล่ียน  ขยาย  สงสัย  เจาะลึกและเสริมตอ 

26. ถือวาการสอนที่ประสบผลสําเร็จคือการเตรียม
ผูเรียนเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามแบบทดสอบที่

หลากหลายที่ใชประเมินความรูในวิชาการตาง ๆ 

26. ถือวาการสอนที่ประสบผลสําเร็จคือการตระเตรียม
ผูเรียนเพื่อมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเนน  

การวัดประเมินเพื่อใหการเรียนการสอนมีการถายโยง

การเรียนรูไปสูชวีิตนอกหองเรียนเขาสูชีวิตประจําวัน 

 

 
1.5   แนวโนมของการประเมิน 

               สุวมิล  วองวานิช (2546: 70) ไดกลาวถงึแนวโนมของการประเมินผลการเรียนรูจะอยู 

บนพืน้ฐานของวิธกีารตอไปนี้  

1.5.1 รายวิชาเปนหนวยของการวเิคราะห  ควรใชการประเมนิที่ใชผลการปฏบัิติงาน 

เปนฐาน (Performance-based  assessment) โดยเนนการใหผูเรียนประยุกตความรู  ทักษะและ

บูรณาการเขากับการปฏิบัติงานที่ซับซอนในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   

1.5.2 การประเมนิจะอิงขอมูลเชงิคุณภาพ  หลักฐานที่ใชมีความหลากหลายและสิ่งที ่

ถูกประเมนิเปนพหุมิติ เชน ความรู  ทกัษะ ความคิดสรางสรรค  คุณธรรม  จิตสํานึกตอสังคม   

1.5.3 การประเมนิตองอิงกับบริบทของทองถิน่   

1.5.4 การประเมนิตองวัดผานพฤติกรรม  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาตาง ๆ ใน 
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ชีวิตประจําวัน  จะเหน็วาแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของการประเมินผลทีป่รากฏใน         

พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาต ิ

การประเมนิจะใชวิธีการใดแบบใดก็ไดแตตองเชื่อวาสิง่ที่ผูเรียนรูมกีารเปลี่ยนแปลงตลอด 

เวลาดังนั้นการประเมินจึงตองยึดหลักการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเรียนในแตละชวงเวลา    

การประเมินตามสภาพจริงเปนประเภทหนึ่งของการประเมินที่ตองการใหผูเรียนแสดงทักษะ

และสมรรถภาพ ซึง่สะทอนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชวีิตประจาํวนั การบูรณาการความรูและการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ  ซึง่สามารถนาํไปประยุกตใชในโลกแหงความเปนจริง  ซึง่หลกัในการประเมนิผูเรียนมีดังตอไปนี้ 

1) เปนการประเมินที่สะทอนจดุประสงคการเรียนรูและบูรณาการกับการสอน   

2) การประเมนิมคีวามตอเนื่องและเปนประโยชน   
3) ความคาดหวงัผลจากการประเมินตองกําหนดชัดเจนตัง้แตเร่ิมทําการประเมิน   

พอแม ผูเรียนตองมีสวนรับรูจุดประสงคการเรียนรู   

4) การประเมนิตองยุติธรรมและเทาเทยีมกนั   

5) การประเมนิตองเปนการสรางสรรคใหขอมูลปอนกลับทีเ่ปนประโยชนทางบวก   

สงเสริมการเรียนรูและจุดเนนที่ตองพัฒนา   

6) การประเมนิตองสมดุลและครอบคลุม 

นอกจากนี ้ ไพศาล  หวังพานิช (2545 : 6-7)  ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลอยางเปน 

ระบบวา  ผูสอนควรมีการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ  เปดเผยและตรวจสอบได  กลาวคือ 

1) ผูสอนควรแจงวิธีการประเมนิผลในรายวิชาที่รับผิดชอบใหผูเรียนทราบลวงหนา  เพือ่ 

ใชเปนขอตกลงและการวางแผนการเรียนของผูเรียน 

2) ผูสอนควรประเมินผลการเรียนโดยใชการวดัหลายครั้งและหลากหลายวิธี  เพื่อใหเกดิ 

ความมัน่ใจในการตัดสินผล  

3) ผูสอนควรดําเนินการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ  ไมควรดําเนนิการเพยีงยึด 

ความสะดวกตามใจตนเอง  แตควรดําเนินการอยางพิถีพถิันโดยมกีารวางแผนและกําหนดกรอบงาน

อยางชัดเจน ไดแก 

1) กําหนดวัตถปุระสงคในการวัดและประเมนิผลแตละครั้ง 

2) กําหนดคุณลักษณะ  ความสามารถ  พฤติกรรม  เนื้อหาที่ตองการจะวัดในแตละครั้ง 

3) กําหนดวธิีการหรือรูปแบบของเครื่องมือทีจ่ะใช 

4) กําหนดเวลา  เงื่อนไขตาง ๆ ในการวัด 

5) เตรียมการอยางตั้งใจ  เปนขั้นตอน  มิใชเพียงขอไปทเีทานัน้ 

4) ผูสอนควรใชผลการวัดและประเมินใหคุมคา  มิใชเพยีงมุงกําหนดระดับคะแนนของ        
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ผูเรียนเพียงประการเดียว  แตควรใชผลเพื่อเปนขอมลูยอนกลับ  เพื่อการแกไขปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรยีนการสอน เชน  การลําดบับทเรียน การจัดกิจกรรม  การยกตัวอยางประกอบ  การใช

ส่ือการสอน เปนตน  ในการใชผลการวัดเพื่อพัฒนาผูเรียนและพัฒนาผูสอน  จัดเปนมาตรการสําคัญ

อยางหนึ่งของการประกนัคุณภาพการศึกษา เพราะเปนวิธกีารที่ผูสอนจะสามารถพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับความตองการของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542   

5) ผูสอนควรดําเนินการวัดและประเมินผลอยางถกูตองตามหลักการทัง้ในดานวธิีการ   
คุณภาพเครื่องมือ  และความยุติธรรม  เพื่อใหผลการวดัและประเมินมีความถูกตอง  นาเชื่อถือ  และ

สามารถนําผลไปใชใหเกิดประโยชนทุกทาง 
 

1.6  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ที่ผานมาพบวา 

สาระสําคัญเกีย่วกับแนวการวัดและประเมนิ  ไดกาํหนดบทบาทใหสถาบันการศึกษาดําเนนิการวดัและ

ประเมินผล โดยกําหนดไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา  26 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

(สํานักงานปฏรูิปการศึกษา (2544ข: 29) 

   มาตรา  26  ใหสถานศึกษาจัดการประเมนิผูเรียนโดยพจิารณาจากพฒันาการของผูเรียน  

ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน

กระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรปูแบบการศึกษา 

  ใหสถานศึกษาใชวิธกีารทีห่ลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศกึษาตอและใหนาํผล           

การประเมนิผูเรียนตามวรรคหนึง่มาใชประกอบการพจิารณาดวย 
 

1.7  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ที่เกี่ยวของกบัทิศทางใหมใน        
การประเมินผูเรียน 

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542  ไดระบุส่ิงทีผู่เรียนตองรู    ซึง่ สุวมิล   

วองวานิช (2546: 65-66) ไดสรุปถึงดังนี ้

   มาตรา  23  การจัดการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย  ตองเนนความสาํคญัทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้   
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ตาราง  3  ส่ิงที่ผูเรียนตองรูตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 
 

วรรค ส่ิงที่ผูเรียนตองรู 

(1) ความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม 

(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณ

เรื่องการจัดการ  การรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา  ศิลป  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา 

(4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 

ที่มา : สุวิมล  วองวานิช.  (2546). รวมบทความการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม. หนา 66. 

 

สําหรับแนวการจัดการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  กําหนด 

นโยบายการจดัการศึกษาในหมวด 4  วาดวย  แนวการจดัการศึกษา  ซึ่งสุวิมล  วองวานิช (2546: 65-

67) ไดสรุปดังตารางตอไปนี ้
 
ตาราง  4  สาระและประเด็นหลักตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 

มาตรา/
วรรค 

สาระ ประเด็นหลัก 

ม.24 
(1) 

 

จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ สนใจและ

ความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล 

 

ความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ

สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ

แกไขปญหา 

ทักษะจําเปนที่ผูเรียนตองมี 

 (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  

ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง

ตอเนื่อง 

การจัดกิจกรรมฝกผูเรียน 
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ตาราง  4   (ตอ) 
 

มาตรา/
วรรค 

สาระ ประเด็นหลัก 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยาง

ไดสัดสวนและสมดุลกัน  รวมทั้งการปลูกฝง คุณธรรม  

คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา 

การบูรณาการความรูและคุณธรรม 

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ               

สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อ 

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใช 

การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและ

ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ     

แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

การจัดบรรยากาศการเรียนรู      

การเรียนรูรวมกัน  การใชวิจัยเปน

ฐานในการเรียนรู 

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการ

ประสานความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครองและบุคคล

ในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

ของทุกฝาย 

ที่มา : สุวิมล  วองวานิช.  (2546). รวมบทความการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม.  

หนา 66-67. 
 

   จากนโยบายดงักลาว การจัดการเรียนรูแกผูเรียนตองมีลักษณะบูรณาการทั้งคุณธรรมและ

ความรู  แสดงใหเห็นวาการพัฒนาผูเรียนดานสมองและดานจิตใจตองควบคูกนัไปโดยไมแยกสวนและ

ประเด็นหลกัสาํคัญอยูที่การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  โดยทีทุ่กฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม

ในการพัฒนาผูเรียน  ดังนัน้การจัดการเรยีนรู การประเมินผูเรียน  การวิจยัเพื่อพฒันาผูเรียน  การ

พัฒนาปรับปรุงผูเรียนเกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกนั  ดังภาพ 1   
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ภาพประกอบ  1  กระบวนการเรียนรู  การวิจัยและประเมิน  การพัฒนาและปรับปรุง 

 

ที่มา:  สุวิมล  วองวานิช.  (2546). รวมบทความการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม.   

หนา 68. 
 
1.8 หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2544 ที่เกีย่วของกบัการวัดและประเมนิผล 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช  2544 (สํานักงานคณะกรรมการการประถม 

ศึกษาแหงชาต.ิ  2544 : 24-25) ไดกลาวถงึความสาํคัญในการวัดและประเมนิผลการเรียนระดับชัน้เรียน 

ดังนี ้

    การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคณุภาพผูเรียน

เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ  ความกาวหนา  และความสําเร็จทางการเรียน

ของผูเรียน  รวมทัง้ขอมูลทีจ่ะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรูอยางเต็ม

ศักยภาพ 

    สถานศกึษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะตองทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติใน

การวัดและประเมินผลการเรยีนของสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทกุฝายถอืปฏิบัติรวมกัน 

และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินผล

ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศกึษา ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและระดับชาติตลอดจนการประเมิน

ภายนอก  เพื่อใชเปนขอมลูสรางความมัน่ใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกีย่วของทั้งภายในและ

นอกสถานศึกษา 

   การวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน มจุีดมุงหมายสาํคัญของการประเมนิระดับชัน้เรียนคือ  

มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทัง้ดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมและคานิยมอันพงึ

ประสงค  อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพยีงใด  ดังนัน้การวัดและประเมนิจงึ
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ตองใชวิธกีารทีห่ลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการ

เรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนนิการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดย

ประเมินความประพฤติ  พฤติกรรม  การเรียน  การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟม

สะสมงาน    ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ  คือตัวผูเรียน  ผูสอน  และพอแม ผูปกครอง  

จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอน

ใหเหน็ภาพสมัฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนาความสําเร็จ

ของตน ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคนแตละกลุม  สามารถใหคะแนนหรือจัดกลุม

ผูเรียน รวมทัง้ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได  ขณะที่พอแมผูปกครองจะได

ทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน 

   สถานศกึษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมินโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ     

สถานศกึษา 

การประเมนิผลระดับสถานศกึษาเปนการประเมนิเพือ่ตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรู   

เปนรายชั้นปและชวงชั้น สถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา            

การเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  รวมทัง้นาํผลการประเมิน

รายชวงชั้นไปพิจารณาตัดสนิการเลื่อนชวงชั้น  กรณผูีเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระ

ตาง ๆ สถานศกึษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนซอมเสริมและจัดใหมกีารประเมนิผลการเรียนรูดวย 

   การประเมนิคุณภาพระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทกุคนที่เรียนในปสุดทายในแต

ละชวงชั้น  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 และชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญไดแก  ภาษาไทย คณิตศาสตร  

วทิยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป  ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนาํไปใชในการพฒันาคุณภาพผูเรียน

และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

 
  1.9  หลกัการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
พุทธศักราช  2544 

กรมวิชาการ. (2545?: 9)  ไดกลาวถงึการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน  พทุธศักราช  2544  วาเปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพฒันาการตาง ๆ ของ        

ผูเรียน ตามมาตรฐานการเรยีนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุ

มาตรฐานที่กาํหนดไวและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสนิผลการเรียน  สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบ

การวัดและประเมนิผลการเรยีนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสทิธิภาพ ใหผลการประเมนิ
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ถูกตองตามสภาพความรู  ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  ในขณะเดียวกนัการดําเนนิการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 

สามารถรองรับการประเมนิภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา

ได   ดังนั้นเพือ่ใหการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544  

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542          สอดคลองกับนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และถูกตองตามหลกัการวดัและ

ประเมินผลการเรียน  จึงกําหนดหลักการวัดและประเมนิผลการเรียนไวดังนี ้

1) สถานศกึษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน  โดยเปดโอกาสใหทุก 

ฝายทีเ่กี่ยวของมีสวนรวม 

2) การวัดและประเมินผลการเรยีนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที ่
กําหนดในหลกัสูตร 

3) การประเมนิผลการเรียนตองประกอบดวย  การประเมนิเพื่อปรับปรุงพฒันาผูเรียน   

การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิเพื่อตัดสินผลการเรียน 

4) การประเมนิผลเปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดาํเนนิการ 
ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัด  ธรรมชาติของวิชาและระดับชวงชั้นของ

ผูเรียน 

5) ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียนในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ 

ในแตละชวงชัน้ 

6) ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนในแตละชวงชัน้ 

7) ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ  ในแตละชวงชัน้ 

8) เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได   
9) ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ 

1.10  แนวปฏิบัติในการวดัและประเมนิผลการเรียนรูระดับชั้นเรียน 
    กรมวิชาการ (2545?:13)  ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมนิผลการเรียนรูระดับ        

ชั้นเรียนดังนี ้

1) การประเมนิกอนเรียน  เปนหนาที่ของครูผูสอนในแตละรายวิชา  ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ที่ตองประเมนิผลกอนเรียนเพื่อหาสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน สําหรับนําไปจัดกระบวนการเรยีนรู

ใหสอดคลองกับพืน้ฐานของผูเรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   แต

จะไมนาํผลการประเมนินี้ไปใชในการพจิารณาตัดสนิผลการเรยีน  การประเมนิผลกอนเรียนประกอบดวย

การประเมนิดังนี ้
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(1) การประเมนิความพรอมและพื้นฐานของผูเรียน 

เปนการตรวจสอบความรู  ทกัษะและความพรอมตาง ๆ ของผูเรียนที่เปนพืน้ฐาน 

ของเรื่องใหม ๆ ที่ผูเรียนตองเรียนโดยใชวธิีการทีเ่หมาะสม  เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนมีความพรอมและ

พื้นฐานที่จะเรียนทุกคนหรือไม  แลวนาํผลการประเมนิมาปรับปรุง  ซอมเสริมหรือตระเตรียมผูเรียนให

มีความพรอมและพื้นฐานพอเพียงทุกคน  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนไดเปน

อยางด ีการประเมินพื้นฐานและความพรอมของผูเรียนกอนเรียน  จึงมีความสาํคัญและจําเปนที่ผูสอน

ทุกคนจะตองดําเนนิการเพือ่เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนทกุครั้งจะทําใหการเรียนการสอน

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและสามารถคาดหวงัความสาํเร็จไดอยางแนนอน 

การประเมนิความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนกอนเรยีนมีแนวปฏิบัติดังนี ้

1) วิเคราะหความรูและทักษะที่เปนพืน้ฐานของเรื่องที่จะตองเรียน 

2) เลือกวิธกีารและจัดทําเครื่องมือสําหรับประเมินความรูและทักษะพืน้ฐาน 

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3) ดําเนนิการประเมินความรูและทักษะพืน้ฐานของผูเรียน 

4) นําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงผูเรียนใหมีความรูและทักษะ 

พื้นฐานอยางพอเพียงกอนดําเนนิการสอน 

5) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว 
(2) การประเมนิความรอบรูในเรือ่งที่จะเรียนกอนการเรียน 

เปนการประเมินผูเรียนในเรือ่งที่จะทาํการสอนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรู 

และทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากนอยเพียงไร  เพือ่นําไปเปนขอมูลเบื้องตนของผูเรียนแตละคนวา  

เร่ิมตนเรียนเรื่องนัน้ ๆ โดยมคีวามรูเดิมอยูเทาไรจะไดนําไปเปรียบเทยีบกับผลการเรียนภายหลังการเขารวม

กิจกรรมการเรยีนตามแผนการเรียนรูแลว  วาเกิดพฒันาการหรือเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึนหรือไมเพียงไร  

ซึ่งจะทําใหทราบถึงศกัยภาพในการเรียนรูของผูเรียนและประสิทธิภาพในการจัดกจิกรรมการเรียน  ซึง่

จะใชเปนประโยชนในการสนองตอบการเรยีนรูของผูเรียนแตละคน  แตละกลุมตอไป  แตประโยชนที่

เกิดขึ้นในเบื้องตนของการประเมินผลกอนเรียนก็คือ  ผูสอนสามารถนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล

ในการจัดเตรยีมวิธกีารจัดกจิกรรมการเรียนใหสอดคลองกับความรูเดมิของผูเรียนวาจะตองจัดอยาง

เขมขนหรือมากนอยเพียงไร  จึงจะทําใหแผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพสามารถทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และพัฒนาการตาง ๆ ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังดวยกันทุกคนได  ในขณะที่ไมทําใหผูเรียนมีพื้น

ความรูเดิมอยูแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนายและเสียเวลาเรียนในสิง่ที่ตนรูแลว  การประเมินความรอบรู

กอนเรียนมีข้ันตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพรอม  ตางกนัเฉพาะความรู  ทกัษะที่จะ

ประเมินเทานัน้ 
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2) การประเมนิระหวางเรียน  เปนการประเมนิเพื่อมุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวา 

บรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไม   ทั้งนี้

สารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการปรับปรุงแกไข  ขอบกพรองของผูเรียนและสงเสริมผูเรียนที่มี

ความรู  ความสามารถใหเกดิพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

    การประเมนิผลระหวางเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้

(1) วางแผนการเรียนรูและการประเมินผลระหวางเรียน  ผูสอนจัดทาํแผนการเรียนรู 

และแนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงั  ซึ่งในแผนการเรียนรูควรระบุ

ภาระงานทีจ่ะทําใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

(2) เลือกวิธกีารประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่กาํหนดให         
ผูเรียนปฏิบัติ   ทัง้นีว้ิธีการประเมินที่เหมาะสมอยางยิ่งสาํหรับการประเมนิระหวางเรียน ไดแก  การประเมิน

จากสิ่งที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นวามีความรู  ทักษะและความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงคอันเปนผลจากการเรียนรูตามที่ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูให  วิธีการประเมินที่ผูสอน

สามารถเลือกใชในการประเมินระหวางเรยีนไดแก 

ก. ประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล  ไดแก  การถามตอบระหวางทํากิจกรรม 

การเรียน  การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียน  การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับผูเรียน  การสอบ

ปากเปลาเพื่อประเมินความรู  ความเขาใจและทัศนคต ิ  การอานบันทึกเหตุการณตาง ๆ ของผูเรียน  

การตรวจแบบฝกหัดและการบานพรอมใหขอมูลปอนกลบั 

ข. การประเมนิจากการปฏิบัติ (Performance  Assessment)  เปนวธิีการ 

ประเมินที่ผูสอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศวาผูเรียนเกดิ

การเรียนรูมากนอยเพียงใด 

        การประเมนิการปฏิบัติผูสอนตองเตรียมการในสิ่งสาํคญั  2  ประการคือ 

ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ (Tasks)   เกณฑการใหคะแนน  (Rubrics) 

วิธีการประเมนิการปฏิบัติจะเปนไปตามลกัษณะงาน  ดังนี ้

- ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูสอนกําหนดใหผูเรียนทาํเปนรายบุคคล / กลุม  

จะประเมนิวิธกีารทาํงานตามขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 

- ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติเปนปกติในชีวิตประจําวนั จะ 

ประเมินดวยการสังเกต  จดบันทกึเหตกุารณเกี่ยวกับผูเรียน 

- การสาธิต  ไดแกการใหผูเรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามทีก่ําหนด  

จะประเมนิวิธกีารและขั้นตอนในการสาธิตของผูเรียนดวยการสังเกต 

- การทาํโครงงาน  การจัดการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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กําหนดใหผูสอนตองมอบหมายใหผูเรียนไดปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 โครงงานในทุกชวงชัน้   วธิีการ

ประเมินควรประเมิน 3 ระยะคือ ระยะกอนทาํโครงงาน  โดยประเมนิความพรอม  การเตรียมการและ

ความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน  ระยะทําโครงงาน  โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผนวธิีการและ 

ข้ันตอนทีก่ําหนดไวและการปรับปรุงงานระหวางปฏิบัติ  และระยะสิ้นสุดการทําโครงงาน  โดยการ

ประเมินผลงานและวิธกีารนาํเสนอผลการดําเนนิโครงงาน   

เครื่องมือที่ผูสอนสรางเพื่อใชประกอบการประเมินการปฏิบัติ เชน 

แบบวัดภาคปฏิบัติ  แบบสังเกตพฤติกรรม   แบบตรวจสอบรายการ  และเกณฑการใหคะแนน   

ค. การประเมนิสภาพจริง (Authentic  Assessment)  เปนการประเมนิจาก 

การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติจะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริงหรือ

ใกลเคียงกับชวีิตจริงจึงเปนงานที่ซับซอนและเปนองครวมมากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป  

วิธีการประเมินไมตางจากการประเมินจากการปฏิบัติแตอาจจะยุงยากมากกวาเนื่องจากเปน

สถานการณจริงหรือตองจัดสถานการณใกลเคียงความจริง  แตจะเกดิประโยชนกับผูเรียนมาก  เพราะ

จะทําใหทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  วามีจดุเดนและขอบกพรองในเรื่องใด  อันจะนาํไปสู

การแกไขที่ตรงประเด็นที่สุด 

ง. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment)  เปนวิธีการ 

ประเมินที่สงเสริมการประเมินตามสภาพจริง  โดยสะทอนศกัยภาพผูเรียนมากขึ้น  โดยการใหผูเรียนได

รวบรวมผลงานจากการปฏบัิติจริงมาจัดแสดงอยางเปนระบบโดยมีจดุประสงคเพื่อสะทอนใหเห็นความ

พยายาม  เจตคติ แรงจูงใจ  พัฒนาการและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรูของผูเรียน 

(3) กําหนดสัดสวนการประเมินระหวางเรียนกบัการประเมนิผลปลายภาคเรียนหรือ 

ปลายป    

(4) จัดทําเอกสารบันทกึขอมูลสารสนเทศของผูเรียน  ผูสอนตองจัดทําเอกสารบันทึก 

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหวางเรียนอยางเปนระบบชัดเจนเพื่อใชเปนแหลงขอมลูใน

การปรับปรุงแกไข สงเสริมผูเรียน ใชเปนหลกัฐานสาํหรับการสื่อสารกับผูเกี่ยวของและใชเปนหลักฐาน

สํารวจตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอนซึ่งจะแสดงถึงความโปรงใสและความยุติธรรมในการประเมิน  

โดยใหเปนไปตามระเบียบทีส่ถานศกึษากาํหนด 

3) การประเมนิเพื่อสรุปผลการเรียน  เปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสาํเร็จของ 

ผูเรียนเมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึง่หรือส้ินสุดการเรียนรายวิชาปลายป/ปลายภาคประกอบดวย 

(1) การประเมนิหลังเรียน  เปนการประเมนิผูเรียนในเรื่องที่ไดเรียนจบไปแลว  เพื่อ 

ตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวงัหรือไม  เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการ

ประเมินกอนเรียนแลวผูเรียนเกิดพฒันาการขึ้นมากนอยเพียงไร  ทาํใหสามารถประเมินไดวาผูเรียนมี
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ศักยภาพในการเรียนรูเพียงไรและกจิกรรมการเรยีนที่จดัขึ้นมปีระสิทธิภาพในการพฒันาผูเรียนเพียงไร   

ขอมูลจากการประเมินภายหลังการเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย  ไดแก 

ก. ปรับปรุงแกไขซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวงัหรือ 

จุดประสงคของการเรียน 

ข. ปรับปรุงแกไขวิธีเรียนของผูเรียนใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ค. ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 

การประเมนิหลังเรียนถาจะใหสอดคลองกบัการประเมนิกอนเรียน เพื่อการ 

เปรียบเทียบพฒันาการของผูเรียนสําหรับการวิจยัในชัน้เรียนควรใชวธิกีารและเครื่องมือชุดเดียวกนั

หรือคูขนานกนั 

(2) การประเมนิผลการเรียนปลายป/ปลายภาค  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบผล 

สัมฤทธิ์ของผูเรียนในการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามผลการเรียนรูทีค่าดหวงัรายปและสามารถใชเปน      

ขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไข  ซอมเสริมผูเรียนที่ไมผานการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชาให

เกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางครบถวนสมบูรณ  สามารถใชวธิีการ

และเครื่องมือไดอยางหลากหลายใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมและ

ชวงเวลาในการประเมิน  เพือ่ใหการประเมินผลการเรียนมีสวนเกีย่วของสัมพนัธและสนับสนุนการเรียน

การสอน  จึงใหนาํผลการประเมินระหวางเรียนไปใชเปนขอมูลในการประเมินผลการเรียนปลายป/ภาค  

โดยสัดสวนการประเมินผลระหวางเรยีนมากกวาการประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายป 

จากแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  

2544 ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ  2   แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียน 

 
1.11  งานวจิยัที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล 

   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวดัและประเมินผลที่ผูวิจยัไดศึกษาคนควาเกี่ยวของกับการวัดและ

ประเมินผลหลากหลายดวยกัน  เชน 

   เบญจวรรณ  ศรีมารุต (2541: 135) ไดศึกษาเรื่อง ระเบยีบวิจยัของเดก็ปฐมวยัที่ใชการประเมนิ

โดยใชแฟมสะสมงาน  ผลการวิจัยพบวา 

1. เด็กปฐมวยัที่ใชการประเมนิโดยใชแฟมสะสมงานและการประเมินผลแบบปกติ 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

ระหวางเรียน 

ประเมินความพรอม
และพื้นฐานผูเรียน 

ประเมินความรอบรู   
กอนเรียน 

ประเมินเพื่อตรวจสอบ
พัฒนาการ 

ประเมินเพื่อปรับปรุง
แกไขขอบกพรองและ

สงเสริมผูเรียน 

ประเมินหลังเรียนเพื่อ
ตรวจสอบวาผูเรียนเกิด

การเรียนรูตามที่
คาดหวังหรือไม 

ประเมินผลการเรียน
ปลายปเพื่อตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ 

วางแผนการประเมิน 

เลือกใชวิธีการที่
หลากหลาย 

กําหนดสัดสวนการ
ประเมิน 

จัดทําเอกสารบันทึก        
ขอมูลสารสนเทศผูเรียน 
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กอนกับหลังการทดลอง  มีความมีระเบียบวินัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

2. เด็กปฐมวยัที่ใชการประเมนิโดยใชแฟมสะสมงานและการประเมินผลแบบปกติม ี

ความมีระเบียบวินัยแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมหมาย โมฆรัตน (2542: 224)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติตาม 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษาพทุธศักราช 

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานกังานการประถมศึกษา

จังหวัดมหาสารคาม   ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมนิผลการเรียน 

ตามหลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดมหาสารคาม มลัีกษณะดังนี ้

1.1 ดานหลกัการในการประเมนิผลการเรียน  พบวา  ครูโรงเรียนประถมศึกษาสวนมาก 

มีความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยวกบัหลกัการ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการประเมินผล  ตัดสินและอนุมติัผล

การเรียน 

1.2 ดานวธิีการประเมินผลการเรยีน  พบวา  ครูโรงเรียนประถมศึกษาสวนมากม ี

ความเขาใจถงึวิธกีารประเมนิผลระหวางเรยีนและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการวัดจุดประสงค

ในป.02  ไดถูกตองทกุขั้นตอน 

1.3 ดานการตัดสินผลการเรียน  พบวา  ครูโรงเรียนประถมศึกษาสวนมากยังไม 

เขาใจวิธกีารประเมนิผลและตัดสินผลการเรียนที่ถกูตอง  สวนในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการใหระดับผลการเรยีน   

การรายงานผลการเรียนและเกณฑการพิจารณาใหเลื่อนชั้นของแตละระดับชั้นเรียน ครูสวนมาก

ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบยีบที่กําหนดไว 

2. ปญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมนิผลการเรยีน 

ตามหลกัสูตรประถมศกึษา  พทุธศักราช  พุทธศกัราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  พบวา  สวนมาก

เห็นวาการปฏบัิติตามระเบียบการประเมนิผลการเรียนทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนดมีความยุงยากใน

ระดับปานกลาง 

   สุริยันต   บุญธาทพิย (2542: 187-189)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาครผููสอนกลุมการงานและ

พื้นฐานอาชีพในดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน      

การประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  โดยกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชพีในดาน

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

มีจํานวน  30  คน  ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi  Stage  Random  Sampling) เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจยัคือเอกสารเสริมความรูครู กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ เร่ือง การวัดและประเมินผล
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ในชั้นเรียน  จาํนวน  4  เลม  และแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลใน

ชั้นเรียนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ  ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพมีความรู

ความเขาใจเกีย่วกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสงูขึ้น  หลงัจากไดศึกษาเอกสารเสริมความรูครู

กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ เร่ือง “การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน” อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  

.01 

ตุ  จงรักษ (2543: 90-93)  ไดศึกษาเกีย่วกบักระบวนการวัดและประเมนิผลการเรียนใน 

โรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสงักัดสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

หนองคาย ผลการศึกษาพบวา ครูสวนใหญรูและเขาใจหลักการ วธิีการประเมินผลการเรียนแตไมเขาใจ

วิธีเลือกเครื่องมือและสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะผูเรียน ครูสวนใหญมีพฤติกรรมการสอนแบบ

บรรยาย  นกัเรียนไมมีสวนรวมในการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดและประเมินผล  กระบวนการวดัและ

ประเมินผลการเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนครูสวนใหญปฏิบัติไมสอดคลองกับหลักการ

ประเมินผลการเรียนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนนอย กระบวนการวัดและ

ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนบานหวยแกวสอดคลองกับแนวทางประเมินตามนโยบายปฏิรูป

การศึกษาคอนขางนอย  เพราะครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

และการประเมนิตามสภาพจริง  เนนความถูกตองตามระเบียบทางราชการมากกวาผลที่เกิดขึ้นกับตัว

นักเรียน  ปญหาดานการวัดและประเมนิผลทีพ่บคือ ครูมีงานมากทําใหมีเวลาเตรียมการสอนและวัด

ประเมินผลนอย ผูปกครองสวนใหญฐานะยากจน ไมมีเวลาเอาใจใสบุตรหลานและใหความสนใจ

ติดตามการเรยีนของบุตรหลานคอนขางนอย  

ประสงค  สกุลซง (2544: 117) ไดศึกษาเกีย่วกับความเขาใจ  สภาพการปฏิบัติและเจตคติ 

ตอการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครูประถมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายในการวิจัย

เพื่อศึกษาความเขาใจ  สภาพการปฏิบัติและเจตคติตอการวัดและประเมินผลการเรยีนตามสภาพจริง

พรอมทัง้เปรียบเทียบความเขาใจและเจตคติตอการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครูที่

สอนในกลุมวชิาที่แตกตางกนั  ผลการวิจัยพบวา   

1. ครูในโรงเรียนประถมศึกษามีความรูความเขาใจในการวดัและประเมินผลตาม 

สภาพจรงิในระดับปานกลาง (รอยละ 56.78) และมเีจตคติที่ดีตอการวัดและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

2. ครูที่สอนในกลุมวิชาแตกตางกนั มีความเขาใจในการวดัและประเมินผลการเรียน 

ตามสภาพจรงิและเจตคติตอการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  ไมแตกตางกนั 

3. ครูในโรงเรียนประถมศึกษามีการนาํเอาวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนตาม 

สภาพจริงไปใชในระหวางทีม่ีการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง  เครื่องมือที่ใชมากที่สุดคือ     

การสังเกตพฤติกรรม  และการสัมภาษณ  รองลงมาคือ  การตรวจผลงานของนักเรียนและสนทนา 
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ซักถาม 

4. ปญหาสาํคัญที่ครูประสบอยูคือ ความคลุมเครือไมชัดเจนในวิธีวัดและประเมินผล 

ตามสภาพจรงิ  รองลงมาคอืมีภาระสอนหนงัสือและงานพิเศษมาก 

5. แนวทางแกไขปญหาที่ครูประถมศึกษาเสนอแนะคือ  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให 

กับคณะครูเพือ่ใหมีความรูความเขาใจในวธิีการวัดและประเมนิผลการเรียนตามสภาพจรงิอยางชดัเจน

และควรกาํหนดเกณฑตาง ๆ ในการวัดใหชดัเจน เปนมาตรฐาน  งายตอการนาํไปใชวดัและประเมนิผล

การเรียน 

อรุณ  โยธสงิห (2546: 81-82) ไดศึกษาความเขาใจ  สภาพการปฏิบัติและปญหาในการวัด 

และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครูผูสอนในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใช

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544 สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ซึ่งพบวา ครูในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2544 มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงในระดับปานกลาง  ดาน

สภาพการปฏิบัติพบวา  โรงเรียนทกุโรงเรยีนกาํหนดหลกัเกณฑใหครูทําการวัดและประเมินผลควบคูไป

กับการเรียนการสอน  ใชเครื่องมือประเมนิทีห่ลากหลายและใหมีการประเมินคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค  

โดยครูทําการวิเคราะหสาระการเรียนรูจากมาตรฐานการเรียนรูรวมกับครูโรงเรียนอื่น ๆ ในชวงอบรม

การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษา  ครูใชวธิีการประเมนิที่หลากหลายโดยวิธทีี่นิยมใชที่สุดคือ การสังเกต

พฤติกรรมขณะทําการเรียนการสอน  หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทีค่รูนํามาใชมากที่สุด

คือ การใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมนิ  ใชนอยทีสุ่ดคือการประเมินควบคูไปกบัการเรียนการสอน 

ดานสภาพปญหาพบวา  ปญหาดานวธิกีารและการสรางเครื่องมือที่ครูผูสอนประสบมากที่สุดคือ  มี

ความกงัวลวาเครื่องมือที่สรางขึ้นอาจไมถกูตองตามหลกัการ  รองลงมาคือ  ครูผูสอนขาดความรูใน

การสรางเครื่องมือ  สวนปญหาที่ผูบริหารพบคือ  ครูยังไมใชเครื่องมือที่หลากหลายและไมทาํการวัด

และประเมินผลอยางจรงิจัง  สวนปญหาดานเอกสารคนควา  วัสดุอุปกรณและเวลา พบวาครูผูสอน

ประสบมากทีสุ่ดคือ  ขาดแหลงคนควา  ศึกษาเอกสารแลวไมเขาใจ  มีภาระการสอนและงานพิเศษ

มาก   และโรงเรียนมีกจิกรรมอื่น ๆ มากเกนิไป 

ไพศาล  คงภิรมยชื่น (2547: 61-63)  ไดศึกษาสภาพการประเมินผลการเรยีนรูตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของครูโรงเรียนเซนตหลยุส ฉะเชงิเทรา  ผลการศึกษาพบวา  

ครูสวนมากทาํการประเมินกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ  การประเมินระหวางเรยีนใชวธิีการประเมิน

แบบถามตอบระหวางเรียน  ประเมนิจากสถานการณจริงและประเมินจากแฟมสะสมงาน  สวน

ประเมินหลังเรยีนมกัใชแบบทดสอบ  สภาพปญหาในการประเมินผลพบวา  มีปญหาในการประเมนิผล

ในระดับปานกลางทุกดาน  สวนดานการพัฒนาตนเองพบวาครูมคีวามตองการพัฒนาตนเองในดาน
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การสรางเครื่องมือและการกาํหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูและตองการความชวยเหลือในการ

ประเมินผลการเรียนรู และพบวาขอเสนอแนะที่ครูตองการมากที่สุดคือ  ในการปฏิบัติในการ

ประเมินผลการเรียนรูควรมีการวางแผนที่ชดัเจน  เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เปนแนวทาง

เดียวกนั  ควรมีการประชุมครูเพื่อเสนอแนวทางรวมกนัในการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

เฟองฟา  เรืองเวช  (2547: 125-128)  ไดศึกษาบรรณนิทัศน เร่ือง การวัดและประเมินผล 

การศกึษา  ซึ่งผลการศึกษาประเด็นสําคญัของบรรณนิทัศนสรุปไดวา 

1. การวัดและประเมินผลเปนการตัดสินคุณคา คุณลักษณะและความสามารถของ 

บุคคลโดยอาศยัขอมูลจากการวัด เพื่อนาํผลไปพฒันาและปรับปรุงเปนเรื่องที่มีความสาํคัญตอผูเกีย่วของ

กับการศึกษา ซึ่งจะทําใหมีการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาไดเปน

อยางด ี

2. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาตองมีการกาํหนดเปาหมายและจุดประสงค  
การเรียนใหชดัเจน สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กาํหนดในหลักสูตร  ตองดําเนินการ

ดวยวิธกีารที่หลากหลาย  เหมาะสมกับส่ิงทีว่ัดและเปดโอกาสใหผูเรียนและผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน

การวัดและประเมินผล 

3. กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมระหวางการวัดและ 

ประเมินผลใหตรงตามจุดมุงหมายของการเรยีนการสอน  เลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงาน  

เลือกใชเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสม  ประเมินดวยความยุติธรรมและใชผลของการวัดใหคุมคา 

4. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา  เปนสิ่งที่กาํหนดขึ้นเพื่อใชประเมิน 

ผูเรียน  มหีลายรูปแบบ  ผูทาํการวัดตองวิเคราะหวาสถานการณใดควรใชเครื่องมือชนิดใด 

5. วิธีการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตองสอดคลองสมัพันธกนัทัง้จดุประสงค   
การเรียนรู  เนื้อหาสาระ  ข้ันตอนการเรียนรู และพฤตกิรรมของผูเรียน  ผูสอนตองศึกษาและดัดแปลง

ใชใหสัมพนัธกับธรรมชาติและสภาพผูเรียนซึ่งแตกตางกนั 

6. สภาพของการวัดและประเมนิผลพบปญหาครูไมมีความรูความเขาใจในการวัดและ 

ประเมินผล  ปฏิบัติไมถูกตองตามกระบวนการ  ครูมีภาระงานมากนอกเหนือจากการสอน  วัสดุ

อุปกรณไมเพยีงพอ  งบประมาณมีจาํกัด  และผูบริหารไมสนใจในการวัดและประเมินผล  นักเรยีนตอง

มีความพรอมในเรื่องทีจ่ะเรยีนและมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงถึง

พัฒนาการ  ความกาวหนา  ความสาํเรจ็  สําหรับใชเปนแนวทางการแกไขปญหาในการเรียนการสอน

ตอไป 
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ศุภชัย  สายสงิห (2547:  69-71)  ไดศึกษากระบวนการประเมินผลตามสภาพจรงิ : กรณี 

ศึกษาโรงเรียนบานขอนแกน (นิกรราษฎรศรัทธาคาร)  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา อําเภอเมือง

รอยเอ็ด  จงัหวัดรอยเอ็ด  โดยศึกษาครูแกนนาํ  ผลการศึกษาพบวา  ครูแกนนาํทุกคนมีการเตรียม

ความพรอมลวงหนาในการวัดและประเมนิผลทกุครั้ง โดยเปาหมายการประเมนิผลตามสภาพจริงของ

ครูคือ   จุดเดนและความกาวหนาของนกัเรียน  ครูแกนนําใชการประเมินผลทีห่ลากหลาย  ผูบริหารมี

สวนรวมโดยการใหการสนับสนุนและสงเสริมในดานการผลิตสื่อและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

เพื่อนครูมีสวนรวมในการประเมินผลนอยเพราะติดการสอนปกติ  การมีสวนรวมของนักเรียนและเพื่อน

นักเรียนพบวา  นักเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริงมากทกุขั้นตอนและ

เพื่อนนักเรียนก็มีสวนรวมในการกิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจรงิในระดับมากทุกครั้ง ดานการมี

สวนรวมของผูปกครองพบวา  ไดเขารวมนอยเพราะมีภารกิจดานอื่นมากแตติดตามผลการเรยีนของ   

นักเรียนตลอดและสนับสนนุกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ 

มีรอล อาคสุ (Aksu, Meral. 1982: Online)  ไดศึกษาผลของการวัดผลและประเมินผล 

ระหวางเรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  และศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์และ

ดานพทุธพิิสัย  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน  93  คน  สุมเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชเวลาใน

การดําเนินการวิจัย 14 สัปดาห  เครื่องมอืที่ใชเปนหนวยการเรียนการเรียน  9  หนวย  ซึ่งผลการศึกษา

พบวา กลุมทดลองที่มีการวัดและประเมินผลระหวางเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสัมพันธ 

ทางบวกระหวางผลสัมฤทธิแ์ละพุทธพิิสัยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   

ซาลโย  โธมัส (Thomas, Sallyo. 1994: 301)  ไดศึกษาเกี่ยวกบัความเขาใจของครูผูสอนใน 

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  โดยไดนําแบบสอบถามไป      

สอบถามครูผูสอนทีน่ําวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ครูปฏิบัติในโรงเรียน  ผลการศึกษา

พบวา  เมื่อใชวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงแลว  พบวา  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ

เรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป  โดยการวัดและประเมนิผลมีความสาํคัญที่ชวยใหครูไดรูจักนักเรียนใน

ทุก ๆ ดาน ซึง่เปนแนวทางใหมที่ทําใหครูรูวานักเรียนสามารถทําอะไรไดบาง ตลอดจนนักเรียนมีความ

กระตือรือรนสนใจในการเรียนและถือวาเปนวิธกีารจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ครบ       

วงจร 

เอ เอ เมอรฟ (Merphy, A.A. 1995: Online)  ไดศึกษารูปแบบการประเมินจากสภาพจริง 

โดยใชแฟมสะสมผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาพบวา  กลุมทีป่ระเมินโดยใชแฟมสะสมงานจะ

ไดรับความรู  การพัฒนาดานทกัษะและความตองการเรยีนรู  อีกทั้งกระบวนการของแฟมสะสมงานจะ

สนับสนนุการสนทนาติดตอกันและการรวมงานกนัดวย  ซึ่งแฟมสะสมงานจะทําใหนกัเรียนมีสวนรวม
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ดวยตนเอง  จะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  และคุณคาของแฟมสะสมงานที่เหน็ไดชัดเจนคือ       

นักเรียนไดสะทอนและวิเคราะหความกาวหนาและพฒันาตนเอง 

พาเมลา คามิล พีค  (Peack, Pamela  Kamille. 1995: 101)  ไดศึกษาเรื่องการคัดเลือก 

ผลงานการเขียนโดยการหาคาความเที่ยงจากการวัดตามสภาพจริงของนักเรียน 2 กลุมคือกลุมที่ได 

เรียนดวยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและกลุมที่ไมไดเรียนดวยการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจรงิ โดยสงผลงานจากการเขียนมาใหผูเชีย่วชาญประเมนิผล  ซึ่งผลการศกึษาพบวา  สัมประสทิธิ ์ 

สหสัมพนัธที่เปนตัวชีท้ําใหไดคาความเที่ยงตรงสูง  โดยกลุมที่ไดเรียนดวยการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงมีผลงานที่ดีจากการประเมนิโดยผูเชี่ยวชาญ  และเมื่อนําผลการประเมินของทั้งสองกลุมมา

เปรียบเทียบกนัพบวามีความเที่ยงตรงแตกตางกนั 

   พอล  ชาเคิล อิเกลแลน (Egeland, Paul  Chacles. 1996: 195)   ไดศึกษาการวัดผล

สัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติของนักเรียนเกรด  5  ที่เรียนวิชาวทิยาศาสตร  โดยมีกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม  กลุมทดลองใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในชั้นเรยีน  กลุมควบคุมใชวธิีการ

วัดและประเมนิผลแบบดั้งเดิม  โดยกอนทดลองไดทดสอบกอนเรยีนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ดวยแบบสังเกตของสถาบนัวัดผลการศึกษาแหงชาต ิ และทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนกลุมทดลองที่ใชการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมผีลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงและมีเจตคติที่ดีแตกตางจากกลุมควบคุมที่ใชวธิีการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

ลินน  แมรี  เคลม (Klem, Lynn  Mary. 1996: 120) ไดศึกษาเรื่อง  การตรวจสอบความ 

เที่ยงตรงตามโครงสรางที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยใหผูประเมนิคดัเลือก

เนื้อหาทีม่ีความแตกตางกนั  ผลการวิจัยพบวา  เนื้อหาวชิาตาง ๆ ที่ไดรวบรวมมาประเมินกับการเรียน

ในสภาพจรงิของผูเรียนมีความสัมพันธกันในระดับสูง  ซึง่หมายความวา  ความเที่ยงตรงตามโครงสราง

ของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั้นขึน้อยูกับการเลือกเนื้อหาที่มีความหมาย และสอดคลอง

กับสภาพความเปนจริงของชีวิตผูเรียนมาบูรณาการเขาดวยกนัแลวทาํการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง  ในขณะที่ทาํการเรียนในโรงเรียน 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เปนรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรูครู   

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ภาพรวม  ปงบประมาณ  2546 (สกศ. 2546: 29, 79) พบวา

ดานการประเมินผูเรียนมีระดับความกาวหนานอยที่สุด  เนื่องจากปญหาอุปสรรคที่พบคือ  ครูผูสอน

และผูเกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผูเรียนแนวใหมยังไมชัดเจน  

จากการสัมภาษณครูและบุคลากรพบวายังขาดความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลผูเรียน เชนเดียวกับโครงการสังเคราะหงานวิจยัและศึกษาทิศทางการวิจัยในอนาคต ซึง่
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ดําเนนิการโดย เพ็ญณี  แนรอทและคณะรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 123, 128, 

168)  พบวาครูมีความตองการพัฒนาดานหลักสูตร  แผนการเรียนรู  ส่ือการสอนและการวัดและ

ประเมินผล โดยครูภาษาองักฤษมคีวามตองการนิเทศในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะดานการวัดและ

ประเมินผล การวัดและประเมินผลโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

พบวา มีการดําเนินการคอนขางนอยเพราะครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม        

การเรียนการสอนและการประเมินผลตามสภาพจริง    

ดังนั้นจะเห็นไดวา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลในปจจุบันสวนใหญจะ 

เนนการวัดและประเมินผลแนวใหม  ซึ่งจะพบวาครูยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและ

ประเมินผลแนวใหมคือตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 และยังขาดระบบใน

การวัดและประเมินผลทําใหครูดําเนินการไดคอนขางนอย   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมนิผลจะพบวา เปาหมายสําคญั 

ของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน คือ  เพื่อนาํผลการประเมินไปพฒันา      

ผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ โดยการนําผลการประเมนิไปใชปรับปรุง แกไข  

สงเสริมการเรียนรูและพฒันาการของผูเรียนรวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  แตจากงานวิจยัตาง ๆ พบวา  ครูเคยชินกบัการวัดและประเมนิผลแบบเดมิคือ การใช

แบบทดสอบวดัความรูไมวาจะเปนขอสอบแบบเลือกตอบ เติมคําในชองวาง ฯลฯ วัดเฉพาะดานพุทธพิสัย

เทานั้น  ไมสามารถวัดครอบคลุมกระบวนการเรียนรูทกุดาน  จึงเกดิแนวทางการประเมินผลการเรียนรู

แบบใหมซึ่งกคื็อการประเมนิตามสภาพจริง  ซึ่งใชกระบวนการทีห่ลากหลายในการประเมินผลผูเรียน เชน  

การสังเกต การสัมภาษณ การทําแฟมสะสมงาน  ฯลฯ  ประเมินผูเรียนในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดาน     

พุทธพิิสัย  จติพิสัย และทกัษะพิสัย เปนการประเมินที่สอดคลองกบัสภาพทีเ่ปนจริงของผูเรียน  ซึง่จะ

ประเมินผูเรียนทัง้กอนเรียน  ระหวางเรยีน  และประเมินผลรวม  ซึ่งจะสัมพันธบูรณาการไปกับ        

การเรียนการสอนจะไมแยกระหวางการสอนกับการวัดและประเมินผล มีการนําผลการประเมนิไปใช

พัฒนาผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนและเนนการมสีวนรวมของผูเกี่ยวของในการวัดและประเมินผล 

แตจากการศึกษาพบวายังไมมีพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน  ดังนัน้ในการพฒันา

ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชัน้เรยีนในครัง้นี ้ จะเปนการพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544  เพื่อใหครูสามารถใชการวัดและ

ประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  โดยใชวิธกีารทีห่ลากหลาย  ตลอดจนนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน รวมทัง้ปรับปรุงการเรียนการสอนและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผล  โดยดาํเนนิการไดอยางเปนระบบ  โดยสรุปไดดังภาพตอไปนี ้
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ภาพประกอบ   3   หลักการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

         พุทธศักราช 2544 

 

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ 
  2.1  ความหมายของระบบ 
   ระบบมีความสําคัญในการชวยใหการดําเนินงานตาง ๆ เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย  ซึง่ 

คําวา “ระบบ”  มีผูใหคําจาํกดัความไวตาง ๆ กันดงันี ้

หลักการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เปดโอกาสใหทุกฝาย           

ที่เกี่ยวของมีสวนรวม 

สอดคลองและครอบคลุม        

มาตรฐานการศึกษา 

นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนและ

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ประเมินผลดวยวิธีการที ่

หลากหลายเหมาะสม 

เปนสวนหนึง่ของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
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   กานเยและบรกิส (Gagne and Briggs. 1974: 19) กลาววา “ระบบ” หมายถงึ วิธีการใดๆ ก็

ไดที่ไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบเพื่อเปนหลกัใหสามารถทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุผลตามเปาหมาย  

ซึ่งอาจจะเปนเปาหมายในวงกวาง  ไดแก  เพื่อสังคมหรือเปาหมายยอย เชน เพื่อคนสวนหนึง่ของสงัคม  

หรือเปาหมายในวงแคบ  เชน เพื่อครูคนเดียวก็ได  และ ออสเสนเบิรกเกน (Ossenbruggen. 1994: 1) 

กลาววา “ระบบ” คือสวนตาง ๆ ที่ถกูจัดรวมเขาเปนหนวยเดยีวกนั  เพือ่สนับสนนุการทาํงานตาม

เปาหมายที่กาํหนดขึ้นโดยแสดงออกมาในลักษณะของระบบและองคประกอบที่ตองเกี่ยวของกันในการ

ทํางานอยางสม่ําเสมอ ซึง่ทกุองคประกอบของระบบจะถกูปรับประยกุตใหทาํงานไปในทิศทางเดยีวกนั

และสนับสนุนกันเพื่อทําใหการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวดําเนินไปไดอยางสะดวกและเกิดการประสานงาน

กันตามลําดับข้ัน  ซึง่สอดคลองกับกดิานนัท     มลิทอง (2540: 63) ที่กลาวถงึ “ระบบ”  วาหมายถงึ  

สวนรวมทัง้หมดซึ่งประกอบดวยสวนยอยหรือส่ิงตาง ๆ ทีม่ีความสัมพนัธกนั  ซึง่อาจเกิดขึ้นโดย     

ธรรมชาติ  เชน รางกายมนษุยซึ่งประกอบดวยระบบการหายใจ  ระบบการยอยอาหาร ฯลฯ  โดยแตละ

ระบบตางทํางานของตนแลวมามีปฏิสัมพันธกันเพื่อใหรางกายสามารถดํารงชีวิตอยูได หรือเปนสิ่ง  

ตาง ๆ ที่มนษุยออกแบบและสรางสรรคข้ึนอยางมีระบบระเบียบ  แลวนาํสิ่งเหลานั้นมารวมกันเพื่อให

สามารถดาํเนนิงานบรรลุไปไดตามจุดมุงหมายทีว่างไวแลว เชน  ระบบเครื่องยนต  ระบบการจราจร 

ฯลฯ เปนตน  เชนเดียวกับ รวีวัตร สิริภูบาล (2543: 70) ซึ่งไดสรุปความหมายของระบบวา ระบบเปน

กระบวนการดาํเนนิงานทีเ่กดิจากการรวบรวมสวนประกอบตาง ๆ ทีม่ีความสมัพนัธกันใหทาํงานรวมกัน

อยางมีระเบียบแบบแผน  โดยการนาํหนวยยอยหรือองคประกอบยอยหรือระบบยอยที่เปนอิสระตอกันแต

มีความสัมพนัธและมีปฏิสัมพันธตอกนัและกนั มารวมกลุมไวภายในโครงสรางเดียวกัน เพื่อเปาหมายใน

การดําเนินงานใด ๆ ใหประสบความสาํเร็จอยางสมบูรณแบบ ซึ่งการดําเนินงานของแตละหนวยยอย

หรือองคประกอบยอยหรือระบบยอยจะชวยใหการดําเนนิงานของระบบใหญหรือหนวยใหญบรรลุ

จดุมุงหมายไดอยางรวดเร็วขึน้  ทําใหการดําเนนิงานมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธผิลและประหยัดคุมคา  

สวนใหญแลวโครงสรางของทกุระบบจะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญคือ  1) ปจจัยนาํเขา  (Input) 

อันหมายถึง  ขอมูล  ส่ิงของ  พลงังาน หรือทรัพยากรทีถู่กนาํเขามาในระบบ 2) กระบวนการ (Process) 

คือกรรมวิธีทีท่าํใหปจจยันาํเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและ 3) ผลผลิตจากการทํางานของระบบเรียกวา 

ผลลัพธ (Product หรือ Output) อันเปนผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และไพฑูรย  ศรีฟา (2544: 10) ไดสรุป

ความหมายของ   ”ระบบ”   ไววา “ระบบ” หมายถงึการทํางานรวมกันของสวนประกอบแตละสวนอยาง

มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องเพื่อนาํไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว  จากความหมาย 

ตาง ๆ ของระบบที่กลาวมาสรุปไดวา  ระบบเปนหนวยยอยหรือองคประกอบยอยตาง ๆ  ทีถู่กจัด

รวมเขาเปนโครงสรางเดียวกัน มีกระบวนการทํางานรวมกันและมีความสัมพันธกันเพื่อนําไปสู

ความสาํเร็จตามเปาหมายทีไ่ดวางไว  
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2.2  สวนประกอบของระบบ 
   กิดานนัท  มลิทอง (2540 : 64) ไดสรุปสวนประกอบของระบบซึ่งแบงองคประกอบและหนาที่

ไดดังนี้ 

1) ขอมูล  เปนการตั้งปญหาและวิเคราะหปญหา  การตั้งวัตถุประสงคหรือเปนการปอน 

วัตถุดิบตลอดจนขอมูลตาง ๆ เพื่อแกปญหานั้น 

2) กระบวนการ  เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทีป่อนเขามาเพื่อดําเนนิการตาม 

วัตถุประสงคทีต้ั่งไว 

3) ผลลัพธ  เปนผลผลิตที่ไดออกมาภายหลงัจากการดําเนินงานในขัน้ของกระบวนการ 
ส้ินสุดลงรวมทั้งการประเมนิดวย 

นอกจากนี้ขอมูลปอนกลับซึง่เปนการนําเอาผลลัพธที่ประเมินนั้นมาพิจารณาวาม ี

ขอบกพรองอะไรบาง  เพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสามารถทํางานไดอยางม ี     

ประสิทธิภาพ  ซึ่งสรุปไดดังภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  4   สวนประกอบของระบบ 

 

ที่มา  : กิดานนัท  มลิทอง. (2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัติกรรม. หนา 64. 

 

   Lunenburg & Ornstein (1991) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกบัองคประกอบของระบบทีสํ่าคัญ ๆ          

5 ประการ  ซึ่งสอดคลองกับ Smith (1982) Schoderbek และคณะ (1990) ดังนี ้

1) ปจจัยนาํเขา (Input)  หมายถึงองคประกอบของระบบในดานของวัสดุอุปกรณ  กาํลงั 

คน  ปจจัยตาง ๆ เพื่อใชในการผลิต 

2) กระบวนการสงตอ หรือกระบวนการ (Transformation Process/process)  ซึ่งเปน 

ตัวปอน  (Input) กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Product) 

ขอมูลปอนกลบั 
(Feedback) 
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การนาํเอาองคประกอบตาง ๆ ในปจจยันาํเขาไปดําเนินการดวยวิธีการขั้นตอนตาง ๆ ตามวัตถปุระสงค

ของระบบนัน้ ๆ 

3) ผลผลิต (Output) ซึ่งประกอบไปดวยผลผลิตขององคการ  ซึง่เกิดจากระบบ  เชนใน 

ทางการเรียนการสอน  ผลผลิตก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พฤติกรรมตาง ๆของ             

นักเรียนที่แสดงออกมา 

4) ขอมูลปอนกลบั (Feedback)  เปนการใหขอมูลซึ่งเปนผลมาจากผลผลติที่เกิดขึ้นเพื่อ 

ชวยองคการใหมีการปรับปรุง  พัฒนาทางดานปจจัยนาํเขาและกระบวนการใหมีคุณภาพมากยิง่ขึ้น 

5) สภาพแวดลอม (Environment)  เปนสภาพของบรรยากาศทั่ว ๆ ไปขององคการนัน้ ๆ  

ซึ่งจะมีผลกระทบตอระบบดวย 

   นอกจากนีท้ิศนา  แขมมณี (2545: 196)  ไดกลาวถงึระบบวาระบบจะตองประกอบไปดวยสิ่ง

สําคัญอยางนอย  3  ส่ิงคือ 

1. องคประกอบสําคัญ ๆ ของระบบ 

2. ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของระบบนั้น 

3. เปาหมายหรือจุดหมายของระบบนัน้ 

เนื่องจากระบบมีความสาํคญัในการชวยใหการดําเนนิงานตาง ๆ เกิดสัมฤทธผิลตาม 

เปาหมาย จงึไดเกิดความคดิและนวัตกรรมในดานนี้ข้ึนเรื่องหนึง่ที่เรียกกันวา  “System  Approach” 

หรือ ”วิธีการเชิงระบบ”  ซึ่งไดแพรหลายไปในวงการตาง ๆ รวมทัง้วงการศึกษา    

วิธีการเชิงระบบ  เปนแนวคิดที่ใชในการจดัสิ่งตาง ๆ ใหเปนระเบียบเพื่อนาํไปสูเปาหมายที ่

ตองการ  ซึง่ตองอาศัยความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบที่สําคัญของสิ่งนัน้และการจ ัด

ความสัมพันธขององคประกอบเหลานั้นใหสงเสริมกนัอยางเปนระเบียบ  โดยที่มองวา  ระบบควร

ประกอบไปดวยสวนสาํคัญอยางนอย 3 สวนคือ (จินดารตัน เบอรพนัธุ. 2544: 5-6  อางอิงจาก แอทวดู.  

1971; สงัด  อุทรานนัท.  2532: 24-26; ทิศนา  แขมมณ.ี 2545: 197-198) 

1) ตัวปอน  (Input)  คือองคประกอบตาง ๆ ของระบบนัน้หรืออีกนัยหนึง่ก็คือส่ิงตาง ๆ ที ่

เกี่ยวของกับระบบนัน้  องคประกอบตาง ๆ ของระบบใดระบบหนึง่จะมีจํานวนและความสาํคัญมาก 

นอยเพียงใด  มักขึ้นอยูกับความรู  ความคดิและประสบการณของผูจดัระบบ 

2) กระบวนการ (Process)  หมายถงึการจัดความสมัพนัธขององคประกอบตาง ๆ ของ 

ระบบใหมีลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการบรรลุเปาหมาย ระบบใดระบบหนึง่อาจมีองคประกอบเหมือนกนัแต

อาจมีลักษณะของการจัดความสัมพันธแตกตางกนัได แลวแตความคิดความรูและประสบการณของ          

ผูจัดระบบ 

3) ผลผลิต (Product)  คือ  ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงาน  หากผลที่เกิดขึ้นเปน 
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ไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไว  แสดงวา  ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ  หากผลที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามที ่

คาดหวงั  แสดงวาระบบนัน้ยังมีจุดบกพรอง ควรที่จะพจิารณาแกไขปรับปรุงกระบวนการหรือตัวปอน

ซึ่งเปนเหตุใหเกิดผลนั้น 

สวนประกอบทั้ง  3 สวนนี้เปนสวนประกอบเบื้องตนของระบบ  ระบบที่สมบูรณควรจะม ี

สวนสาํคัญเพิม่ข้ึนอีก  2  สวนคือ 

4) กลไกควบคุม  (Control)  คือกลไกหรือวิธกีารที่ใชในการควบคุมหรือตรวจสอบ 

กระบวนการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5) ขอมูลปอนกลบั  (Feedback)  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพนัธ 

ระหวางผลผลติกับจุดมุงหมาย  ซึ่งจะเปนขอมูลปอนกลับไปสูการปรับปรุงกระบวนการและตัวปอน  

ซึ่งสัมพนัธกับผลผลิตและเปาหมายนั้น 

ระบบที่สมบูรณแบบ  จึงมีลักษณะดังแสดงในภาพตอไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  5   ระบบที่สมบูรณแบบ 

ที่มา  :  ทิศนา  แขมมณ.ี (2545). ศาสตรการสอน  องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู 

ที่มีประสิทธิภาพ. หนา.198. 

 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองคประกอบของระบบดังกลาวขางตนสรุปไดวา  องคประกอบของ 

ระบบโดยทัว่ไปที่เหมือนกันจะประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 

(Output) และขอมูลปอนกลับ (Feedback) สวนองคประกอบที่แตกตางคือ  สภาพแวดลอม 

(Environment)  และกลไกควบคุม  (Control)  ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวธิีเชิงระบบซึง่ประกอบดวย ปจจยั

ตัวปอน  (Input) กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Product) 

กลไกควบคุม  
(Control) 

ขอมูลปอนกลบั 
(Feedback) 
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นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ขอมูลปอนกลับ (Feedback)   และ กลไก

ควบคุม (Control) เนื่องจากการมีกลไกควบคุมจะทําใหกระบวนการดําเนินการของระบบมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  (สงัด  อุทรานันท.  2532: 25) ; (ทิศนา  แขมมณ.ี  2545: 197) 
2.3  วิธกีารจดัระบบหรือสรางระบบ 

   ในการจัดระบบหรือสรางระบบในการประเมินอาจเริ่มจากการวิเคราะหระบบที่ใชอยูโดยใช

แบบจําลองการจัดระบบของ ชัยยงค พรหมวงศ (2528: อางอิงจาก ทศินา  แขมมณ.ี  2545: 199) ซึ่งม ี 

4  ข้ันตอนดังนี ้

1) ข้ันการวเิคราะหระบบ (Analysis) หมายถงึ การนาํระบบเดิมที่ใชอยูมาวิเคราะหเพื่อ 

ศึกษาปญหาความตองการและจุดบกพรองตาง ๆ รวมทั้งการสํารวจทรัพยากรทีม่อียูและที่ตองการ 

2) ข้ันการสังเคราะหระบบ (Synthesis)  เปนขั้นของการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ 

วิเคราะหระบบเดิมและนํามาใชในการสรางระบบใหม 

3) ข้ันสรางแบบจาํลองระบบ (Construct  of  System  Model)  เปนขั้นของการนําเอา 

ข้ันตอนตาง ๆ ที่กาํหนดไวในขั้นสงัเคราะหระบบมาใสแบบจําลองเพื่อแสดงลําดับข้ันเพื่อสะทอนให

เห็นองคประกอบทั้ง 4  ของแบบจําลองระบบคลาสสิก คือ  ตัวปอน  กระบวนการ  กลไกควบคุมและ 

ผลผลิต 

4) ข้ันการทดลองใชระบบในสถานการณจําลอง (System  Simulation)  เปนขั้นของการ 

พิสูจนทดสอบวาระบบที่สรางขึ้น สามารถใชไดผลตามทีค่าดหวงั 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาระบบการประเมิน 

จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการประเมินพบวามีงานวิจยัที ่

เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

สมคิด  พรมจุย (2535) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประเมนิตนเองสําหรับศูนย 

ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน     

ตนเองสาํหรับศูนยประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอใชเวลาในการดําเนนิการวิจัย  6  เดือน  

เก็บรวมรวมขอมูลโดยการสงัเกตและสัมภาษณ  การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเนือ้เร่ือง จัดหมวดหมู

และแจกแจงความถี่  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1)  ระบบการประเมนิตนเองสําหรับศูนยประสานงาน

การศกึษานอกโรงเรียนระดับอําเภอที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยองคประกอบของความสําเร็จของการประเมิน

ตนเอง  การบรรยายงาน  เกณฑในการประเมินจาํแนกตามภารกิจ  การดําเนินการประเมินและนําผล

การประเมนิตนเองไปใช 2) การประเมนิผลการใชระบบการประเมนิตนเองสําหรับศูนยการประสานงาน

การศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ  พบวา  ระบบการประเมินตนเองนี้สามารถนาํไปปฏิบัติงานไดจริง  

งายตอการทาํความเขาใจและเปนประโยชนตอการประเมินงานในระดบัมาก  ผลการประเมินตนเองเปน
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ที่ยอมรับของผูบริหาร  เพื่อนรวมงานและผูทดลองใชระบบการประเมินตนเองมีความพึงพอใจระบบ

การประเมนิตนเองในระดับมากที่สุด  ผลการประเมนิการเรียนรูพบวา   ผูทดลองใชระบบการประเมิน

ตนเองมีความรูดานการประเมินตนเองเพิม่ข้ึนและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลังการทดลองใช

ระบบการประเมินตนเองเพิม่ข้ึนเชนกัน 

   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2538)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การพฒันาระบบการประเมินตนเองในการใช

หลักสูตรสําหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการประเมินตนเองในการใช

หลกัสูตรสําหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี ้  1) เพื่อสรางระบบการประเมิน

ตนเองในการใชหลักสูตรสําหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา  2) เพื่อทดลองใชระบบการประเมินตนเองในการ

ใชหลักสูตรสําหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา 3)  เพื่อประเมินระบบการประเมินตนเองในการใชหลกัสูตร

สําหรับโรงเรียนมธัยมศกึษา  การวิจยันีใ้ชกระบวนการวิจัยและพฒันา  ซึ่งมีวิธดํีาเนนิการวิจยั  3   

ข้ันตอนคือ  การสรางระบบการประเมนิ  การทดลองใชระบบการประเมิน และการประเมินระบบการ

ประเมิน ซึง่ผลการวิจยัสรุปไดวา 1)  ระบบการประเมินตนเองในการใชหลักสตูรสําหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษามอีงคประกอบ  7  ประการคอื  วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง  บทบาท/ความสาํคัญ

ของการประเมินตนเอง  หลักการของการประเมินตนเอง  การกําหนดงานที่มุงประเมิน  การกําหนด

เกณฑในการประเมิน  การดําเนนิการประเมินตนเอง  และการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและ

พัฒนางาน  2) ผลการประเมินระบบการประเมินตนเองโดยภาพรวม  พบวา  2.1)  ระบบการประเมิน

ตนเองที่พัฒนาข้ึน  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานดานความเปนไปได  สามารถนําไปใชดําเนนิการ

ประเมินการปฏิบัติงานไดจริง  2.2)  ระบบการประเมินตนเองที่พฒันาขึน้  มคุีณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานดานความเปนประโยชน  ซึ่งมีประโยชนตอการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน ชวยใหไดขอมูล

สารสนเทศในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพฒันางานการใชหลักสูตรของโรงเรยีน  2.3)  ระบบการ

ประเมินตนเองทีพ่ัฒนาขึ้นมคุีณภาพตามเกณฑมาตรฐานดานความเหมาะสม  โดยมีความเหมาะสม

กับระบบการบริหารหรือการปฏิบัติงานและสะดวกตอการนาํไปใชดําเนนิการประเมินตนเองในการใช

หลักสูตรสําหรับโรงเรียนมธัยมศึกษา  2.4)  ระบบการประเมินตนเองที่พัฒนาขึ้น มคุีณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานดานความครอบคลุม ซึง่ชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีความเชือ่ถือได  ถูกตองตรงกับสภาพการ

ปฏิบัติงานจริง  มีความครอบคลุม  ครบถวนเพียงพอตอการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

งานการใชหลักสูตรของโรงเรียน 2.5)  ผูทดลองใชระบบการประเมนิ  มีความพงึพอใจตอระบบการ

ประเมินตนเอง  ยอมรับผลการประเมนิตนเอง และเหน็วาการทดลองใชระบบการประเมินตนเองครั้งนี้

มีปญหานอย   และถาหากนาํระบบการประเมินตนเองทีพ่ัฒนาขึ้นนี้ไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืน  

คาดวาจะเกิดปญหานอย  2.6)  เกณฑประเมินการใชหลักสูตรทีพ่ฒันาขึน้ทัง้  4  ดานคือ  เกณฑดาน

การบริหารหลกัสูตร  เกณฑดานการบรกิารหลกัสูตร  เกณฑดานการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ
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ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานดานความเปนไปได  ดาน

ความเปนประโยชน  ดานความเหมาะสมและดานความครอบคลุม 2.7)  ผูทดลองใชระบบการประเมิน

มีผลการเรียนรูเกี่ยวกับการประเมินตนเองในการใชหลกัสูตร  หลังการทดลองใชระบบการประเมิน

ตนเองสงูวาคะแนนกอนการทดลองใชระบบการประเมนิตนเองอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

วิทยา  คูวิรัตน (2539)  ไดทําการวจิัยเรื่อง  การพัฒนาระบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 

ครูโรงเรียนคาทอลกิ  อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  การวิจัยมวีัตถุประสงคเพื่อ  พัฒนาระบบการ

ประเมนิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนคาทอลกิ ฝายการศึกษาอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพมหานคร  โดย

มีวิธีดําเนนิการวิจัย 5 ข้ันตอนคือ 1) การวิเคราะหระบบ 2) การสังเคราะหระบบ 3) การออกแบบระบบ  

4) การตรวจสอบระบบ  5)  การประเมนิผลระบบ   เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนคาทอลกิ  ผลการวิจยัสรุปไดวา 1)  ผลการวิจยัมสีวนสาํคัญในการสรางและพฒันา

ระบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีนคาทอลิก อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานครและสามารถ

นําระบบการประเมินผลที่พฒันาขึน้ไปใชในโรงเรียนคาทอลิก 2) วัตถุประสงคของระบบการประเมินผล 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของครู  คือ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครูใหมีคุณภาพมากยิง่ขึ้น  ใน

ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานคุณธรรมจริยธรรม  รวมทัง้ดานการสนับสนนุการสอน  3)  รูปแบบ

ของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  ประกอบดวยองคประกอบที่สําคญั  4  ประการคือ  

ปจจัยนาํเขา  กระบวนการ  และผลผลิต รวมทั้งขอมูลปอนกลับ  โดยเนนการประเมินผลในดานการ

สอนของครูเปนหลกั  4) ปจจัยนาํเขา ของระบบประกอบดวย ผูประเมินคือหวัหนาหมวดวิชา  เพือ่นครู

และครูประเมินตนเอง คณะกรรมการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู  เพื่อสรุปผลการ

ประเมินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากยิง่ขึ้น  และเครื่องมือที่ใชในการประเมนิผลการปฏิบัติงาน

ของคร ู 5)  กระบวนการของระบบประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ คือ  การแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินผล

การประเมนิการปฏิบัติงานของครู  การชี้แจงรายละเอียดของระบบการประเมนิ  การดําเนินการ

ประเมินผล  การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของครู  การชี้แจงรายละเอียดของระบบการประเมินผล  

การดําเนินการประเมินผล  การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของครู  6)  ผลผลิตของระบบ  ประกอบดวย 

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของครูแตละคน  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของครูแตละ

หมวดวิชาในภาพรวม  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของครูทั้งโรงเรียนในภาพรวม 7) ขอมูล       

ปอนกลบัของระบบ ประกอบดวยการใหขอมูลปอนกลับแกครูแตละบุคคลและการใหขอมูลปอนกลับ

ระดับโรงเรียน 

สุวิมล  วองวาณิช (2543) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิจยัและพัฒนาระบบการประเมนิผล   

ภายในของสถานศึกษา  โดยมีจุดประสงคเพื่อของการวิจัยเปน  4 ตอนไดแก   

ตอนที่  1  ข้ันวางแผน  มวีัตถุประสงคยอยดังนี้  1) เพื่อระบุและจัดลําดับความสําคญัของ 
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มาตรฐานและตัวบงชีท้ี่สําคญัและจําเปนที่สถานศึกษาควรใชในการตรวจสอบตนเอง (Core Standards) 

2) เพื่อศึกษาสภาพการประเมินผลภายในของสถานศึกษาและความตองการจําเปนในการพัฒนา

บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการประเมนิผลภายใน  3)  เพื่อคัดเลือกสถานศึกษานาํรองสําหรบัการ

วิจัยนี้และศึกษาลักษณะของสถานศึกษานาํรองในการวิจัยนี ้  

ตอนที ่ 2  ข้ันการพฒันาระบบการประเมนิผลภายในและการพัฒนาบุคลากร มวีัตถปุระสงค 

ดังนี้ 4) เพือ่พัฒนาระบบประเมินภายใน พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผล

ภายใน  พัฒนาจิตสาํนกึทีดี่ตอการประเมินผลภายในและสรางแรงจงูใจในการทาํการประเมนิภายในแก

บุคลากรในสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดงันี ้ 4.1) เพื่อพฒันาระบบประเมินผลภายในจาก

การสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ  4.2)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมตามหลกัการทีก่ําหนดใน

ระบบการประเมินผลภายในและดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลภายในแกบุคลากรใน

สถานศกึษาและประเมินผลการฝกอบรม  4.3)  เพื่อจดัทําคูมือการประเมินผลภายในสาํหรับบุคลากร

ในสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการทาํการประเมินผลภายในและตรวจสอบคุณภาพของคูมือ          

4.4) เพื่อพฒันาระบบการนิเทศและใหการนเิทศสถานศึกษาดานการประเมนิผลภายในและประเมนิผล   

การนิเทศ 

ตอนที่ 3  ข้ันติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีวัตถุประสงคดังนี้  5)  เพื่อ 

วิเคราะหรูปแบบการประเมนิผลภายในทีส่ถานศกึษาดาํเนนิการตามองคประกอบที่กําหนดในระบบ

การประเมินผลภายในที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 6) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยเปรียบเทียบ

สภาพการดําเนินงานดานการประเมินผลภายในของสถานศึกษากอนและหลังเขาโครงการนาํรอง  

ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการทาํการประเมินผลภายในของสถานศกึษาและปจจยัที่สงผลตอ

ความสาํเร็จในการทํางานดานการประเมนิผลภายในของสถานศึกษา 

ตอนที่  4 ข้ันเสนอระบบการประเมินผลภายในและแนวทางการขยายผล มีวัตถุประสงค 

ดังนี ้7) เพือ่สังเคราะหผลการวิจัยเพือ่นาํเสนอระบบการประเมนิผลภายในและรูปแบบการปฏิบัติงานของ

สถานศกึษา  8)  เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลโดยการระดมความคิดจากกลุมผูทรงคุณวุฒิและผูมี

ประสบการณในการประเมนิภายในของสถานศกึษานํารอง  โดยมีวตัถุประสงคเฉพาะดงันี ้  8.1) เพื่อ

ตรวจสอบและปรับรูปแบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษาที่เหมาะกับการนาํไปขยายผล  

8.2) เพื่อวเิคราะหและเสนอเกณฑมาตรฐานที่ควรใชในการประเมนิตนเองของสถานศกึษาและเปน

แนวทางในการจัดทําเกณฑการประเมนิผลภายนอกตอไป  8.3)  เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการ

ประเมินผลภายใน ซึ่งดําเนนิการวิจยัโดยใชระเบียบวธิีวจิัยและพัฒนา  โดยใชทัง้ขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณ การสนทนากลุมแบบเจาะจง  การบันทึกขอมูล  

ผลการวิจยัพบวา  1) ผลการสํารวจมาตรฐานการศึกษาทีม่ีความจาํเปนและสาํคญัที่สถานศึกษาควร
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ทําการประเมนิไดแก  1.1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน 1.2)   สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สุขนิสัยของผูเรียน 1.3) ทักษะการทํางานของผูเรียน 1.4) คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน  1.5) ทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียน  1.6) การเปนสมาชิกที่ดีของสงัคมและชวยสงัคมของผูเรียน 1.7) 

คุณธรรมจริยธรรมของครู  1.8) ภาวะผูนําของผูบริหาร และ 1.9) ความสามารถของครูในการจดัการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2) สภาพและความพรอมของสถานศึกษาในการทาํการประเมินผลภายใน 

พบวาสวนใหญจะทําการประเมินตนเองอยางไมเปนระบบ  บุคลากรภายในไมไดมีสวนรวมในการ

ประเมินผล  และไมไดนําผลไปใชในการวางแผนการบริหารหรือพฒันาปรับปรุงการจัดการศึกษาตาม

หลักการที่ควรจะเปน  3) การคัดเลือกสถานศกึษานาํรองในการวจิัยครั้งนี้เปนไปตามความสมัครใจ

ของผูบริหารและบุคลากรในสถานศกึษา  โดยไดเลือกสถานศกึษาทีม่ีความหลากหลายในดานตาง ๆ 

จํานวน  30 แหง 4) ผลผลิตที่ใชในการพัฒนาความรูและสงเสริมการดําเนนิงานดานการประเมินผล

ภายในแกสถานศึกษา  ซึง่ม ี4 ประการคือ  4.1)ระบบการประเมินผลที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้น  4.2)หลักสูตร

ฝกอบรมเรื่องเทคนิควธิีการประเมินผลภายในตามมาตรฐานการศึกษา 4.3) คูมือการประเมินผล

ภายใน และ 4.4)ระบบการนิเทศโดยคณะผูนิเทศกเปนอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น  5) 

องคประกอบของการทาํงานในระบบการประเมินผลภายใน  ซึ่งระบบการประเมนิผลภายในที่

พัฒนาขึ้นเรียกวา  ระบบ TEAM-D  ประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ (DDDDD) ไดแก 5.1) ระบบการ

วางแผนและปฏิบัติ (Design of Operation Plan and Evaluation Frame) 5.2) ระบบขอมูลและ

ประมวลผล (Database  and  Information  Processing) 5.3) ระบบการตรวจสอบการประเมิน 

(Detection  of  Evaluation  Standards)  5.4) ระบบการรายงานผลการประเมนิ (Dissemination of 

Evaluation  Results) และ 5.5) ระบบการใชผลการประเมนิ (Development  for  the Achievement  

of Educational Standards)  โดยระบบการประเมนิผลภายในทีพ่ัฒนาขึ้นเปนระบบที่ผูกติดกับการ

ทํางานตามปกติตามวงจรการทํางานแบบ PDCA (Built-in Evaluation  System) และเปนการประเมนิ

ที่อิงโรงเรียน (School-based Evaluation) เพื่อใหระบบการประเมินผลดังกลาวดําเนนิไปไดดวยด ี 

สถานศกึษาตองสนับสนุนการทํางานแบบ TEAM  ซึ่งมีหลักการ 4 ประการคือ มกีารทาํงานเปนทีม 

(Team-work)  มีการประเมินที่ตอเนื่องยั่งยนื (Eternity)  มีความตระหนักในคณุคาของการประเมิน 

(Awareness)  และมีการกาํกับติดตามการทํางานอยางเปนระบบ (Monitoring) เพื่อบรรลุเปาหมาย

ตามมาตรฐานหลกั 3  ดานคือ มาตรฐาน IPO  ไดแก มาตรฐานดานปจจยั  (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Output) โดยองคประกอบของการทํางานที่สําคัญที่อยูในระบบการประเมินผล

ภายใน  ไดแก  การเตรียมและพัฒนาบุคลากร  การกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา  การกําหนด

มาตรฐานที่ตองการประเมนิ  การวางแผนการประเมิน  การออกแบบระบบขอมูลและประมวลผล   

การตรวจสอบความนาเชื่อถอืของผลการประเมินและคณุภาพของวธิกีารประเมนิ การออกแบบรูปแบบ   
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การรายงานผลการประเมินและวางแผนการใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทาํงานของ   

สถานศกึษา  ซึ่งสถานศึกษานาํรองแตละแหงไดพัฒนาวิธีการปฏิบัติดวยรูปแบบทีห่ลากหลาย  6) ผล

การประเมนิจากการประเมนิตนเองของสถานศกึษานํารอง พบวาสวนใหญดําเนินงานไดคุณภาพใน

ระดับปานกลาง 7) ปญหาของการดําเนนิงาน ปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ  

พบวา โครงการวิจัยนี้สงผลกระทบทางบวกตอกลุมครูอาจารย แรงจงูใจและความรูในการประเมนิผล

ภายในสงูขึ้น ปญหาที่พบคือระยะเวลาในการทดลองสั้น ทําใหสถานศึกษาตองทําการประเมนิอยาง

เรงรีบและมีตัวบงชีท้ี่ตองประเมินมาก จนดูเหมือนเปนการเพิ่มภาระใหกับครูและกระทบตอการสอนใน

ชวงแรกของการดําเนนิงาน  ความสาํเร็จของการประเมนิผลภายในวดัดวยตัวแปร  4  ตัวคือ   ความรู

ความเขาใจในการทาํการประเมินภายในของบุคลากร  บุคลากรในสถานศกึษามกีารทาํงานเปนทีม  

โอกาสของการทําการประเมินผลภายในอยางตอเนื่องและยั่งยนื และการทาํงานดวยความมุงมั่นทีจ่ะ

นําผลไปใชในการพฒันาสถานศึกษา ปจจยัทีน่ํามาใชในการอธิบายความสําเร็จของการประเมนิผล    

ภายในม ี 5 ชุด  ไดแก  ระบบการประเมนิผลภายใน ลักษณะการนิเทศ  คุณลักษณะของครูอาจารยใน

สถานศกึษา  คุณลักษณะของผูบริหาร และลักษณะของสถานศึกษานํารอง  8) แนวทางการขยายผล 

สรุปไดดังนี้ 8.1) ควรระบุกรณีตัวอยางสถานศกึษานํารองที่ประสบความสาํเร็จเพื่อใหสถานศึกษาอ่ืน        

ดูงาน  8.2) ประชาสัมพนัธการประเมนิผลภายในใหเปนทีท่ราบทั่วไป 8.3) จัดทําเอกสารคูมือแจก 

8.4) ควรมีวิทยากรหรือที่ปรึกษาที่สามารถสงเสริมสนับสนุนการทํางานแกสถานศึกษาในภูมิภาค

ตาง ๆ 

ทิพยฆัมพร  เกษโกมล (2545)  ศึกษาเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการ 

เรียนรูของนกัศึกษาพยาบาลตามแนวคิดการประเมนิแบบรวมมือรวมพลัง  โดยมจีุดประสงคเพือ่สราง 

ทดลองใช และตรวจสอบระบบประเมนิการเรียนรูของนกัศกึษาพยาบาลตามแนวคดิการประเมินแบบ

รวมมือรวมพลัง ใชเวลาในการดําเนินการวิจัย 7 เดือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงัเกต การสัมภาษณ

และการสํารวจ  การบันทึกประจําวนั  การระดมความคิด  การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณใชสถติิภาค

บรรยาย  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะห           

การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจยัพบวา 1) ระบบการประเมินการเรียนรูของนกัศึกษาพยาบาลตาม

แนวคิดการประเมินแบบรวมมือรวมพลงัประกอบดวย  4 ระบบยอย ไดแก  ระบบการสราง            

ปฏิสัมพันธ  ระบบฐานขอมูล  ระบบประเมินเชิงปฏิบัติการ  และระบบการใหขอมูลปอนกลับ                 

2) กระบวนการพัฒนาใหวิทยาลัยพยาบาลตํารวจเกดิการประเมินแบบรวมมือรวมพลังประกอบดวย  

การสรางความตระหนกัในคณุคาของการประเมนิแบบรวมมือรวมพลัง การสนบัสนนุ การกาํกบั ติดตาม 

และการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกบัการประเมินแบบรวมมือรวมพลงั 3) คาเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา   

ทุกตัวเกี่ยวกับการประเมนิแบบรวมมือรวมพลังของทกุกลุมมีคาสงูขึ้นจากระดับปานกลางกอนการใช
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ระบบเปนระดบัคอนขางมากหลังจากการใชระบบ  4) ปญหาและอุปสรรคจากการใชระบบที่พฒันาขึ้น  

ไดแก  การขาดความเขาใจในระบบของผูบริหาร  การขาดความตระหนักในคุณคาและความพรอมของ

ผูใชระบบและความไมตอเนือ่งของการนําระบบไปใช  5) ปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการประเมนิ

แบบรวมมือรวมพลังในกลุมคณาจารยและนักศึกษาพยาบาล ไดแก ปจจัยสงเสริมจากภายนอก  

ปจจัยดานความรูความสามารถของผูประเมินและปจจยัเงื่อนไขการทํางาน  6) กระบวนการพฒันาให

วิทยาลัยพลาบาลเกิดการประเมินแบบรวมมือรวมพลงัและการประเมนิการเรียนรูของนกัศึกษาพยาบาล

ตามแนวคิดการประเมินแบบรวมมือรวมพลังที่เหมาะสม คือรูปแบบที่สนับสนนุกระบวนการกลุมใน

การกําหนดเปาหมายรวมกนั  ทางเลือกที่ยืดหยุนหลายทางเลือก  การแกปญหารวมกันและการสราง

บรรยากาศแบบประชาธิปไตยและดําเนนิกจิกรรมการประเมินทั้ง 16 ข้ันตอน 

จากแนวคิดและงานวจิัยทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาระบบพบวา  ในการพฒันาระบบสวนใหญจะ 

ใชกระบวนการวิจัยและพฒันา (R&D) เขามารวมในการพัฒนาระบบ  และงานวิจัยที่พบจะเปนการ

พัฒนาระบบประเมินระดับสถานศึกษา โดยยังไมพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ดังนั้นผูวิจัยจึงใช

กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาระบบและประยุกตใชวิธีการเชิงระบบรวมในกําหนดกรอบแนวคิด

ในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2544  

เพื่อใหเห็นภาพงานวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยไดดําเนินการสังเคราะหรูปแบบจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของไดรูปแบบดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  รูปแบบระบบที่ผูวจิัยใชเปนกรอบแนวคดิในการพฒันาระบบการวัดและประเมนิผล 

ตัวปอน  (Input) กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

กลไกควบคุม  
(Control) 

ขอมูลปอนกลบัเพื่อการปรับปรุงพฒันา (Feedback) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 
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3.  มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมินเชิงปฏิบัติการ (Action  Evaluation) 
   การประเมนิเชงิปฏิบัติการ (Action  Evaluation)  เปนการใชวิธีวทิยาของการประเมนิรวมกบั

ข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับการชวยสงเสริมและประเมินความสาํเร็จในกระบวนการแกไขความขัดแยง  

การสรางและการเพิม่โปรแกรมการศึกษา  การประเมินเชงิปฏิบัติการแตกตางจากการประเมนิแบบ

ด้ังเดิม คือ  (ทิพยฆัมพร  เกษโกมล.  2545: 27) 

1) เนนที่การสงเสริมผลลัพธทีป่ระสบความสําเร็จ 

2) พัฒนาโครงการและการนาํโครงการไปปฏิบัติต้ังแตระยะเริ่มตน   

3) ใชการพัฒนาเปาหมายและมาตรฐานภายใน เพื่อนิยามและประเมินความสาํเร็จ 

4) ใชวงจรการสะทอนกลบั - การกระทํา - การสะทอนกลับ – การกระทํา เพื่อปรับเปลี่ยน 

และปรับปรุงแผนการปฏิบัติตลอดโครงการ  ดังนั้นการปฏิบัติจะสอดคลองกับเปาหมายมากขึ้น   

5) รวมกระบวนการคิดใหมเขาสูวัฒนธรรมองคการ  ชวยองคการใหเปนองคการการ                    
เรียนรูมากขึ้น   

6) ระบุความคิดที่อาจจะขัดแยงและสรางสถานทีท่ี่ปลอดภัยสําหรับการมีสวนรวม 
3.1  ลักษณะของการประเมินเชิงปฏิบัติการ 

การประเมนิเชงิปฏิบัติการมลัีกษณะดังตอไปนี้  (Rothman.  2005: Online) 

1) มีขอตกลงเบื้องตนเกีย่วกับผูมีสวนรวมอยางชัดเจนและขอตกลงเบื้องตนไดรับการ 
ตรวจสอบดวยการปฏิบัติ 

2) มีวัตถุประสงคและความตั้งใจเพื่อสรางทางเลือกในการแสวงหาความรูที่มีประโยชน 
และมีความตรง  บรรยายงานและใหสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 

3) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน  เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการประเมิน  เนนที ่

การสรางเงื่อนไขของการแสวงหาความรูแบบรวมมือรวมพลัง 

4) ตองการวงจรของการปฏิบัติและการสะทอนกลับเพื่อตรวจสอบทัง้พฤติกรรมและ    

คุณคาจากเปาหมายของการเปลี่ยนคุณคาหรือพฤติกรรม 

นอกจากนีย้ังใชขอตกลงเบื้องตนเพื่อเขาใจและเพิ่มพฤตกิรรมของคนในองคกร ไดแก  

(Ross.  2000; Fetterman. 1998; Rothman. 1998) 

1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน  เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการประเมิน   

2) มีการตั้งเปาหมายและการประเมินเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและเกดิซ้ํา  ซึ่งสะทอน 

ความเกี่ยวของที่เกิดขึ้นในองคการและเปลี่ยนบริบทและสิ่งแวดลอมที่ทาํกิจกรรม 

3) ใหผูมีสวนไดสวนเสยีเปนผูนยิามความสาํเร็จและกํากับติดตามการพฒันาตนเองมาก 

เทาไรการบรรลุผลสําเร็จก็ยิง่มากขึ้นเทานัน้ 
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4) ทําใหความขัดแยงและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลง   

ความสรางสรรคและการเจริญเติบโต 
  3.2  กระบวนการประเมนิเชิงปฏิบัติการ 
   การประเมนิเชงิปฏิบัติการม ี  3  ข้ัน  ไดแก  ข้ันเริ่มตน (Baseline  Stage) ข้ันติดตาม

ความกาวหนา (Formative Stage) และขั้นสรุปรวม (Summative  Stage)   (ทิพยฆัมพร เกษโกมล. 

2545: 28-32) 
ขั้นที่  1   ขั้นเริ่มตน (Baseline  Stage)  

ข้ันเริ่มตนเปนการดําเนินงานเชิงระบบเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายรวมกัน  การสรางทีม 

และการตัดสินใจแบบมีสวนรวมภายในกลุมหรือระหวางกลุมของผูมีสวนไดสวนเสยี โดยมกีารดําเนนิงาน

ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล  การวเิคราะหขอมูล  การใหขอมูลปอนกลับและการเจรจาตอรอง 
    การเก็บรวบรวมขอมลู 
     นักประเมนิเชงิปฏิบัติการเกบ็รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับเปาหมายจากผูมสีวนไดสวนเสยี

กลุมตาง ๆ และสรุปขอมูลเกี่ยวกบัเปาหมายใน  3  ลักษณะคือ  เปาหมายรวมกัน  เปาหมายเฉพาะ 

และเปาหมายที่ขัดแยงกนั  ภายในกลุมและระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสยี 
การวิเคราะหขอมูล   
 เมื่อผูมีสวนไดสวนเสียตอบคําถามแลว  นักประเมินเชิงปฏิบัติการทําการจัดระบบ 

และวเิคราะหขอมูล  โดยแยกเปนการสงัเคราะหเปาหมายรวมกนั  เปาหมายเฉพาะและเปาหมายที่       

ขัดแยงกัน ซึง่อาจจะสรุปรวมและแสดงรายการวิสัยทัศนของบุคคลแตละคนในเปาหมายที่เกี่ยวของกัน  

เปาหมายที่ขัดแยงกนัและเปาหมายเฉพาะของแตละบุคคลแลวนํามาจัดพิมพ 
การใหขอมูลปอนกลับ 
เปนการประชมุโดยนักประเมินเชงิปฏิบัติการเปนผูอํานวยความสะดวก  ข้ันตอนนี้เร่ิมดวย 

คําถามวา “ทาํไม”  เพราะตองการใหผูมสีวนรวมพิจารณาถึงการจูงใจคุณคา เมื่อเร่ิมสํารวจเปาหมาย

ของตนเองและของกลุม  จากนั้นนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบั “อะไร” โดยเชิญใหตรวจสอบเปาหมายที่ม ี  

รวมกันและชวยกันทําใหเปาหมายเฉพาะและขัดแยงชัดเจนขึ้น 
การเจรจาตอรอง 
เมื่อใหขอมูลปอนกลับแลวทีป่ระชุมจะเจรจาเพื่อหาฉนัทามติเกี่ยวกับเปาหมาย 

ขั้นที่  2   ขั้นติดตามความกาวหนา (Formative Stage)  
เปนการดําเนนิงานระหวางขั้นตอนการนยิามเปาหมาย การปฏิบัติงานที่มุงไปสูเปาหมาย   

ผูมีสวนรวมสาํรวจจุดแข็งและจุดออนเกี่ยวกับความกาวหนาแลวสรางเกณฑการประเมินโดยใช            

เปาหมายที่เกีย่วของ ผูมีสวนรวมอาจปรับเปาหมายและพัฒนายทุธวิธีในการเอาชนะอุปสรรคเพือ่       

การบรรลุผล  ระบุความตองการจาํเปนที่จะทําและทาํโดยใคร  ทาํเมื่อใด  เพือ่จะบรรลุเปาหมาย        
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เหลานี้ ข้ันนี้เปนการทําความเขาใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับเปาหมายของโครงการและอุปสรรคที่ตองการ

เอาชนะ 

 ข้ันติดตามความกาวหนาคาบเกี่ยวกับข้ันเริ่มตนเพราะแผนการปฏิบัติ  ซึ่งเปนผลผลติ 

ของขั้นเริ่มตน  กลายมาเปนขอมูลสําคญัในระยะติดตามความกาวหนา  ผูมีสวนรวมในโครงการ

เปรียบเทียบความตัง้ใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการ  การติดตามความกาวหนาเปนกลไกชวยใหผูมี

สวนไดสวนเสยีตระหนกัถงึการคนพบชองวางและมโีอกาสปรับเปลี่ยนการออกแบบโครงการ  ผูม ี  

สวนไดสวนเสยีเปนผูใหขอมลูปอนกลับเกีย่วกับชองวางระหวางทฤษฎีที่สรางขึ้นกบัการปฏิบัติจริง  ข้ัน

ติดตามความกาวหนามกีารดําเนนิงานประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การ

ใหขอมูลปอนกลับและการเจรจาตอรอง โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
การเก็บรวบรวมขอมลู   
เนนที่การประเมินกระบวนการมากกวาผลลัพธ วัตถุประสงคสําคัญของการเก็บรวบรวม 

ขอมูล คือการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบักระบวนการที่สําคัญที่สุดและสะทอนความคิดที่แตกตางกนั

ของผูมีสวนไดสวนเสยี บทบาทของนักประเมินเชงิปฏิบัติการคือ การวเิคราะหขอมูลและการสังเคราะห

กระบวนการเปนภาพรวมทีค่อนขางลึกซึ้งและตอเนื่อง ผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูเกบ็รวบรวมขอมลู   
    การวิเคราะหขอมูล   

นักประเมินเชิงปฏิบัติการจัดระบบขอมูลและวิเคราะหใหไดภาพของโครงการรวม            

3 ภาพ  ภาพแรก  กรอบเวลา  เปนภาพรางเกี่ยวกับประวัติของโครงการจากระยะสดุทายของขัน้เริ่มตน

จนถงึระยะสุดทายของขั้นตดิตามความกาวหนา  โดยใหภาพเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นแกผูมีสวนได

สวนเสยีทกุคน  ภาพที่สอง  ภาพความกาวหนา  เปนรายงานความกาวหนาวาโครงการเกิดขึ้นอยางไร

และคาดวาอะไรจะเกิดขึ้นเทยีบกับส่ิงที่เกดิขึ้นจริงจากแผนปฏิบัติในขั้นเริ่มตนกับขอมูลที่รวบรวมไดใน

ข้ันติดตามความกาวหนา ภาพที่สาม ภาพแผนที่ซึง่แสดงปญหาสําคัญในการวิเคราะหขอมูลข้ัน

ติดตามความกาวหนา นักประเมินระบุแผนที่กระบวนการที่อธิบายขอคนพบเกี่ยวกับรายงาน

ความกาวหนา   แผนทีแ่สดงปญหาโดยทั่วไปแสดงความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหวางปรากฏการณที่

เปนปญหา  ยทุธวธิีที่ผูมีสวนไดสวนเสยีในโครงการใชจดัการ ผลการใชยุทธวิธีเหลานี้และผลสรุประยะยาว

ของกระบวนการ  แผนที่จะแสดงปญหาที่ชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการเขาใจการเปลี่ยนแปลง 
   การใหขอมูลปอนกลับ   

วัตถุประสงคของการใหขอมูลปอนกลับม ี 4  ประการคือ   

ประการแรก  เพื่อทดสอบความตรงของการวิเคราะห   

ประการที่สอง  เพื่อใหความรูที่สําคญัตอการแกปญหาหรือการใหความกระจางกรณีที่ 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความไมแนใจ   
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ประการที่สาม  เพื่อสะทอนการแสวงหาความรูเขาสูโครงการและสิง่ทีเ่กิดขึ้น   

ประการสุดทาย  เพื่อใหพื้นฐานการทบทวนแผนการปฏิบัติทั้งในเรื่องเปาหมายของ 

โครงการและยุทธวิธีในการปฏิบัติ 

   การดําเนินงานในขั้นติดตามความกาวหนา  ไมใชกระบวนการที่กระทําครั้งเดียวแตเปน

กระบวนการเชิงทดลองที่มกีารปรับ  การทําซ้ําและเกดิการเรียนรู  การดําเนินงานแตละขั้นตอนทาํซ้ํา

เปนวงจรเริ่มตนจากการวางแผน  การปฏิบัติ  การเกบ็รวบรวมขอมลู  การวิเคราะหขอมูล  การให     

ขอมูลปอนกลบั  และการออกแบบการวางแผนการปฏิบัติใหม  ลักษณะสําคัญของขั้นนี้คือ  ผูมีสวนได

สวนเสยีตองมคีวามเปนมิตรมากเทาที่เปนไปไดซึ่งจะคอยๆทราบเปาหมายและความตองการที่จะ

บรรลุเปาหมายของโครงการที่ชัดเจนทีละนอย 
ขั้นที่  3   ขั้นสรุปรวม (Summative  Stage)  
 หลังจากผูมีสวนไดสวนเสียนิยาม  กําหนดเปาหมายและสรางเกณฑการประเมินจาก 

เปาหมาย  รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลว  ผูมีสวนไดสวนเสียจะตรวจสอบวา

โครงการบรรลุเปาหมายที่กาํหนดหรือไมและถามตนเองวาทําไมจงึบรรลุเปาหมายหรือทําไมจึงไมบรรลุ

เปาหมายและจะทําใหผลการดําเนินงานแตกตางจากเดมิหรือทาํใหดีข้ึนอยางไร  ข้ันสรุปรวมนี้เนนที่

การตัดสินใจเกี่ยวกบัคุณคาโดยรวมของโครงการและศักยภาพในการนําประสบการณสะสมของ

โครงการไปใชในสถานการณที่คลายกนั 
  3.3  บทบาทของนักประเมินเชิงปฏิบัติการ 
   Rothman (อางอิงจาก ทิพยฆัมพร เกษโกมล. 2545: 33) กลาวถึงบทบาทของนักประเมิน

เชิงปฏิบัติการวามีความสําคัญตอความสําเร็จของการประเมินเชิงปฏิบัติการ บทบาทสําคัญมี 6 

บทบาทคือ 

1) บทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษาหารือที่เนนกระบวนการประเมินเชงิปฏบัิติการโดยไม 
เปนผูตัดสินใจ 

2) บทบาทในฐานะผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการสนทนา  การเจรจาตอรอง          

การหาฉันทามติและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาสวนบุคคล 

3) บทบาทในฐานะผูพฒันาการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายจากกลุมตาง ๆ และ 

สรุปขอมูลเปนเปาหมายรวมกัน  เปาหมายเฉพาะบุคคลและเปาหมายขัดแยงกัน 

4) บทบาทในฐานะผูทีท่บทวนสิ่งที่เกี่ยวของทั้งหมด 

5) บทบาทในฐานะผูมีสวนรวมในงานประเมินโดยมีสวนรวมอยางเต็มที่และเขารวมอยาง 
กระตือรือรนในการประเมิน 

6) บทบาทในฐานะผูแนะนาํแนวทางตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  ใหความรูเกี่ยวกับการ 
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วางแผน การเตรียมและพัฒนาโครงการและเทคโนโลยีและใหทิศทางและพัฒนาความไววางใจ  

กระตุนการสะทอนกลบัของตนเองและการคิดเกี่ยวกับบริบท  เพือ่เพิ่มความมัน่ใจใหแกผูมีสวนได      

สวนเสยี  นักประเมินเชงิปฏิบัติการจะมบีทบาทเปนทัง้คนนอกและคนในทีม การคนพบความสมดุลที่

เหมาะสมของบทบาทของคนนอกและคนในทีมเปนสิง่ทีท่าทาย ซึง่มีความสาํคัญตอความสําเรจ็ของ

กระบวนการ 

 

4.  แนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
  4.1  ความหมายของการวิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมีสวนรวม (PAR) 

    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  หมายถงึ  กระบวนการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล           

สารสนเทศตาง ๆ  เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับภาระงานทีป่ฏิบัติอยู  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนางาน  

โดยนักวิจัยและผูปฏิบัติงานในหนวยงานนัน้มีสวนรวมในกระบวนการวจิัยตั้งแตตนจนจบ ต้ังแตการ

กําหนดประเดน็ที่ดําเนนิการแกไขปรับปรุงและ/หรือสรางขึ้นมาใหม  การวางแผนการปฏิบัติ การปฏิบัติ

ตามแผน การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติและการนําผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไมใชวิธวีิทยาของการวิจัย (Methodology) แตเปนแนวทาง

การศึกษา (Approach) หรือกลยุทธ (Strategy) หรือกระบวนการ (Process) โดยนําเขาไปเชื่อมโยงอยู

ในกระบวนการวิจัยเพื่อใหบรรลุผลที่ตองการในระยะยาว (Outcomes) และผลที่ไดเปนรูปธรรม การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกลยุทธสะทอนใหเห็นถึงการเดินทางไปสูการพัฒนาโดยมีการ

เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูไปสูส่ิงที่สามารถเปนไปได  ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม หวัใจ

ของการเปลี่ยนแปลงอยูที่กระบวนการวิจยัซึ่งใชแนวทางความรวมมือ (Collaborative Approach) 

ระหวางนักวิจยักับกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้กระบวนการวิจัยตองเปนประชาธิปไตย  

ยุติธรรม มีอิสระ และสงเสริมคุณคาของชีวิต  กลุมผูมีสวนไดเสียจะเขารวมสงัเกต  ตรวจสอบ

สถานการณตาง ๆ สะทอนความตองการของตน  ทรัพยากรทีม่ีอยู  อุปสรรคของความจรงิ (ปญหา) ที่

ปรากฎอยู    ตรวจสอบทางเลือกที่เปนไปได  และมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีจิตสาํนึกไปสูทิศทางใหม  

(Whyte et al.. 1991: 19-55; Guerrero. 1995; อางอิงจาก นิตยา   เงินประเสริฐศรี.  2544: 61; 

Stringer. 1996: 10; Smith. 1997: 8)   
   4.2  ประวัติความเปนมาของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 

  วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research: PAR)  เปน 

กระบวนการวิจัยที่นําแนวคิด  2  ประการมาผสมผสานกัน  คือ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  

Research)  กับการมีสวนรวม (Participatory)  มาใชในกระบวนการดาํเนนิการวิจัย  ประวัติความเปนมา

ของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเชื่อมโยงกับความเขาใจของการพฒันาสะทอนใหเหน็ถงึ
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ความรวมมือของประชาชนในการพฒันาชมุชนของตน  การวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดรับความ

นิยมมากในตางประเทศนับต้ังแตป 1970  เปนตนมา  ในแนวทางดั้งเดิมของการวิจัยเชงิปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมไดใชใน  5  สาขา  คือ   

1) องคการ 
2) การพัฒนาชุมชน 

3) โรงเรียน 

4) การมีสวนรวมของเกษตรกรและการสรางเทคโนโลย ี

5) การประเมนิผลการมีสวนรวม 

สําหรับในประเทศไทยเรานบัต้ังแตไดมีการกําหนด  ความจําเปนพืน้ฐานใชในการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมก็ถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง              

การวิวฒันาการของรูปแบบการวิจยันี้มกีารเลือกวิธีการตามอิทธพิลของรูปแบบการพัฒนาที่แตละ

ประเทศใหความสําคัญจงึมคีวามหลากหลายไปตามกระบวนการพัฒนา ซึง่เปนแบบของการพฒันาที่

เนนไปที่ประชาชน เปนแบบที่มีสวนรวมจากผูปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  มีการบูรณาการมากยิง่ขึ้นและ

ความนาเชื่อถือในผลกระทบที่ตามมามากยิง่ขึ้น (สุภางค  จันทวานิช. 2533: 67-69; กมล สุดประเสริฐ. 

2540 : 6-8; นติยา  เงนิประเสริฐศรี. 2544: 61) 
4.3  แนวคิดและปรัชญาของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
      การวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  คือการวิจยัคนควาแสวงหาความรูตามหลกัการของ            

การวิจยัแบบเดิม ๆ ตางกันแตเพียงวา  การวิจัยเชงิปฏบัิติการแบบมสีวนรวมนัน้  มีวัตถุประสงคมุงไป

ที่การแกปญหาในการพัฒนา  เปนการวจิัยที่ดําเนนิไปดวยการมีสวนรวมของชุมชน  ผูรวมงานทัง้ใน

กระบวนการวจิัยและในการมีหุนสวนใชประโยชนของการวิจัย การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

เชื่อในความสามารถของมนุษยที่จะแกไขปญหาของตนเมื่อถึงคราวที่ตนจะตองตัดสินใจวาจะทํา       

อยางไร  ยังเชือ่ตอไปวาการศึกษาควรเปนการศึกษาที่ใหความมัน่ใจวาเขาสามารถทาํอะไร   บางอยาง

ใหแกตนเองได  นอกจากนี้การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ยังเชื่อดวยเหมือนกนัวา  การศึกษา

ควรเปนการศกึษาที่ใหการเรียนรูที่เปนประโยชนสูงสุดตอคน เปาหมายสงูสุดของการวิจัยเชงิปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม คือการชวยใหประชาชนมเีปาหมายและสนับสนนุเปาหมายในการพัฒนาการของ    

ตนเอง 

   การวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการวจิัยทีม่ีการพลกิแพลงนาํเอาการปฏิบัติ

กับการพิจารณาไตรตรองเพื่อการสะทอนกลับรวมเขาดวยกันเพื่อไปสูการปรับปรุงแกไขอยางมีเหตุมีผล  

โดยวิธกีารทาํใหการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรูทางสงัคมและเปนพืน้ฐานสาํหรับการปฏิบัติและการพจิารณา

ไตรตรองเปนผลสะทอนตอไป   
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   การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการของการทํางานรวมกนัอนัตองอาศัย

การสืบสวนคนควาหาปญหาและขอโตแยงรวมกนัเปนกลุม  วิเคราะหสาเหตุแหงปญหารวมกนัเปน

กลุมและเหนือส่ิงอื่นใดตองปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนกลุมในการแกปญหานั้น ๆ ทั้งในระยะสัน้และ

ระยะยาว  ยิง่ไปกวานัน้  การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ยังเปนกระบวนการวิจัยที่คอนขางจะ

ลําเอียงไปในดานกระบวนการประชาธิปไตย 

   เมื่อเราใชการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้อยางถกูตองจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง

นอยสามประการตามมาคือ 

1) ประชาชนไดรับการเรียนรูเพิม่ข้ึน 

2) ประชาชนมีการกระทํามากขึน้ 

3) ประชาชนมีการเผยแพรพลังความรูมากขึ้น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นมิใชเพียงการสืบคนปญหาและการแกปญหาเทานั้น  

แตเปนกระบวนการกระตุนใหประชาชนมกีารกระทําตอปญหาเหลานี ้ การกระทําอยางหนึ่งอยางใดตอ

ปญหา  ทาํใหประชาชนไดมีโอกาสเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  ผลสุดทายประชาชนมิไดเพยีงเรยีนรู

การแกปญหาแตไดเพิ่มพูนความรูใหพรอมที่จะเผชิญกบัปญหาที่ยากไปกวานี ้  (กมล  สุดประเสริฐ.  

2540: 8-9) 
4.4  องคประกอบของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 

วอลตันและกาฟเนย (Walton and  Gaffney. 1991: 122-123  อางอิงจาก  นิตยา   

เงินประเสริฐศรี.  2544: 62)   ไดกลาวถงึองคประกอบของการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดงันี ้  

1) การมีสวนรวม (Participation)  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนประชาธิปไตยใน 

การวิจยั  โดยตระหนกัยอมรับคุณคาของผูเขารวมปฏบัิติ (Practitioners) สมาชิกชุมชน  ประชาชน    

ผูปฏิบัติงานและอาสาสมัครตาง ๆ ซึ่งกลุมผูมีสวนไดเสียดังกลาวเปนผูมีประสบการณจะสราง       

องคความรูที่มปีระโยชนจากภูมิปญญาของตนโดยพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

2) การกระทํา  (Action)  ซึ่งชี้ใหเห็นวา  การวิจัยมีจุดมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลง 

ความพยายามตาง ๆ ของผูมีสวนรวมในสถานการณเฉพาะ  ดังนัน้จึงมีการกระทําตาง ๆ เกิดขึ้น 

3) การวิจัย (Research) ซึ่งเปนความพยายามอยางมีระบบที่จะสรางองคความรู   

เพื่อใหมกีารเปลี่ยนแปลงตามความตองการในสถานการณเฉพาะ 

วงจรของการกระทําและวงจรของการวิจยัไดเชื่อมโยงเขาดวยกนัในแนวคูขนาน  ในแตละ 

ข้ันตอนของกระบวนการวจิัยจะเปนตวัเสริมสรางใหขอมูลตาง ๆ รวมทัง้ใหสอดคลองกลมกลนืกับ

ลักษณะของการกระทาํ (การเปลี่ยนแปลง)  และในแตละขั้นตอนนั้น  การมีสวนรวมเกิดขึ้นซึ่งจะชวย

ทําใหการสรางองคความรู (ไดจากกระบวนการวิจยั)  และผลที่ไดระยะยาว (มาจากการกระทาํ)  มี
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ความถกูตองและเปนไปได  ดังแสดงในภาพประกอบ 7 การเชื่อมโยงการกระทาํ  การวิจัยและการมี

สวนรวม ตอไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  7  การเชื่อมโยงการกระทาํ  การวจิัยและการมีสวนรวม 

 

ที่มา  : Walton  and  Gaffney. (1991) อางอิงจาก นิตยา  เงนิประเสริฐศรี. (2544).  

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 27: 63. 

 
    4.5  จุดเดนของการวจิยัเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 
  ในการวิจัยแบบดั้งเดิมจะมีแบบจําลองเปนเสนตรง (Linear  model) โดยเริ่มจากการมี 

วงจรการกระทํา    
       (ไดผลที่ตองการในระยะยาว)   

  

1. ระบุปญหาที่จะแกไขและโอกาสอื่นๆ 

ปจจัยเชงิสาเหตุ 

      ขอจํากัดจากสภาพแวดลอมและ 

      แนวปฏิบัติที่ตรงประเดน็ 

2. กําหนดการเปลี่ยนแปลงและ              

      การนําแผนไปใช 

3. ริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงในพืน้ที่ที่เปน        

เปาหมาย 

4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงและการนาํ      

ไปใช 

5. เสริมสรางจัดใหเปนระบบและเผยแพร
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 

 

              วงจรวิจยั 
 (ไดองคความรู) 

 

1. กําหนดหวัขอที่จะศึกษาและ   

ทบทวนความรูที่เกี่ยวของ 

 

 

2. กําหนดสมมติฐาน 

 

3. เลือกกลุมตัวอยางที่จะศกึษา 

 

4. เลือกวิธกีารวจิัย  เก็บรวบรวม 

ขอมูลและเสนอขอคนพบ 

5. เผยแพรในเรื่องทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ 
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สมมติฐาน  เก็บขอมูล  วิเคราะห และสรุปผล ดังแสดงในภาพประกอบ 8  แตไมไดสนใจวา          

สมมติฐานดังกลาวมาจากไหนและมีความถูกตองตรงประเด็นเพียงใด  นอกจากนี้ขอสรุปมีความ   

ถูกตองเพียงใดในเมื่อไมมีการทดสอบในการปฏิบัติ 

 
 
กระบวนการวิจัยแบบดั้งเดิม 
สมมติฐานนี้มาจากที่ไหนและมีความถูกตองเพียงใด 

              ขอสรุปถูกตองหรือไมในเมือ่ไมไดนําไปใชปฏิบัติ 

 

สมมติฐาน             ขอมูลภาคสนาม    วิเคราะห     สรุปผล 

 

เร่ิมตน                       ส้ินสุด 

 

 

ภาพประกอบ  8   กระบวนการวิจัยแบบดั้งเดิม 

 

ที่มา  : Wadsworth. (1998)  อางอิงจาก  นิตยา  เงินประเสริฐศรี.  (2544). การวิจยัเชิง 

ปฎิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 27: 63. 

 

   ในขณะที่การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีแบบจาํลองเปนวงจร (Cyclical  model)  

พิจารณาความสําเร็จของการแสวงหาความจริง  ซึ่งสมมติฐานจะตองมีประโยชนและตรงประเดน็  

นอกจากนีก้ารตรวจสอบขอคนพบ  ซึ่งตองการการทดสอบในการปฏิบัติจึงจะไดรับการยอมรับ    

แบบจําลองเปนวงจรแสดงดังภาพประกอบตอไปนี้ 
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กระบวนการวิจัยทีเ่ปนวงจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  9   แบบจําลองกระบวนการวิจัยที่เปนวงจร 

 

ที่มา  : Wadsworth. (1998)  อางอิงจาก  นิตยา  เงินประเสริฐศรี.  (2544). การวิจยัเชิง 

ปฎิบัติการ แบบมีสวนรวม. วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 27: 64. 

 

   จากแบบจําลองที่แตกตางกนั  การวิจัยในแนวทางดั้งเดิม  เชน  การวิจัยเชงิปริมาณ  และ  

นักวจิัยประเภทหอคอยงาชางจะศกึษาในประเด็นใดประเด็นหนึง่ เพือ่ทําความเขาใจส่ิงที่ศึกษาเทานั้น

แตการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะนําผลการศกึษาไปใชและกอใหเกิดผลในระยะยาวในทางที่

ดีแกคนในสังคม  ชุมชนและองคกร 

   เมื่อนําการวจิยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาอยูในกระบวนการวจิัยจะกอใหเกดิผลดี

หลายประการ  เชน   

1) ทําใหวัตถุประสงคของการวจิัยและขอคนพบมีความตรง (Validity) มากขึ้น  เพราะ 

เปนการสรางองคความรูเพือ่นําไปใชในการแกไขปญหา  โดยอยูบนพื้นฐานที่กลุมผูมีสวนไดเสียมีสวน

รวมในการสรางองคความรู 

2) ทําใหมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นทีจ่ะสรางนวัตกรรมและการใสส่ิงสอดแทรกตาง ๆ  

(Intervention) เพราะการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สะทอนคุณคาในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

คําถาม 

ขอมูลภาคสนาม 

การกระทําใหม 

สะทอนความคิดเห็น 

วิเคราะห 
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3) ทําใหมีความรวมมือเพิ่มมากขึ้นระหวางนักวิจัยและกลุมผูมีสวนไดเสีย ซึ่งสอดคลอง 

กับหลักการประชาธิปไตย  ผูมีสวนรวมหรือกลุมผูมีสวนไดเสียจะมีบทบาทเปนผูกระทําดําเนนิการหรือ

เปนสมาชิกชมุชน  เพื่อสรางสงัคมและเปนคนของสงัคม  ในขณะที่การวิจัยแบบดั้งเดิม  คนของสังคม

จะไมเกี่ยวของกับนักวิจัยแตคนจะถูกพิจารณาวาเปนสิ่งที่ถูกศึกษา (Objects) ดังภาพเปรียบเทียบ

บทบาทของคนในสงัคมระหวางการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับการวจิัยแบบดั้งเดิม ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  10   การเปรียบเทียบบทบาทของคนในสังคมระหวางการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

         กับการวิจัยแบบดั้งเดมิ 

 

ที่มา  : Hick. (1998-2000)  อางอิงจาก  นติยา  เงนิประเสริฐศรี.  (2544). การวิจัยเชงิ 

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 27: 65. 

 
4.6  ระเบียบวิธขีองการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 

          กมล  สุดประเสริฐ (2540: 12-15) ไดกลาวถงึ  ระเบียบวธิีของการวิจยัเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมนั้นมีกิจกรรมที่แตกตางกนัอยู  2  ชุด สรุปไดดังนี้  คือ 

1) กิจกรรมการวจิยัเชิงปฏิบัติการของผูประสานงานหรือผูอํานวยการวิจัย 

2) กิจกรรมการวจิัยเชิงปฏิบัติการของชุมชน 

PAR การวิจัยแบบดั้งเดิม 

ผูกระทําหรือ        

เปนสมาชิกชมุชุน 

คนของสังคมไมเกี่ยวของ

กับนักวิจัย 

คนของ

สังคม 

สราง

สังคม 

สราง

สังคม 

คนเปนสิง่ที่

ถูกศึกษา 
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1) กิจกรรมการวจิัยเชิงปฏิบัติการของผูประสานงานหรือผูอํานวยการวิจัย  ก็คือกจิกรรม  

การแสวงหาความรูของนักวจิัยปฏิบัติการตามโครงการการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แตละคน

ในชุมชนใดชุมชนหนึง่ จุดมุงหมายที่สําคัญของนักวิจยัคือการสรางรปูแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมที่มปีระสิทธิภาพเปนไปตามหลักการวิจยัเชิงวทิยาศาสตรและสามารถที่จะเผยแพรแกสังคมได  

รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลนั้นจะตองเปนรูปแบบที่สามารถ

แกปญหาของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ส้ินเปลืองเงินทอง  กาํลงังานและเวลาไมมากนัก  แตใน

เวลาเดียวกนัก็ไดรับผลตอบแทนสงู 

2) กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการของชุมชน คือ กิจกรรมที่เกิดจากความพยายามใน 

การแกปญหาชุมชนของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกันกับชุมชน นักวิจัยปฏิบัติการที่ทําหนาที่เปนผูประสานงาน 

หรือผูอํานวยการวิจัยจะทาํหนาที่เปนผูชวยเหลือต้ังแตเร่ิมแรกและคอย ๆ ลดการชวยเหลือลงและหวงัวา

เมื่อส้ินสุดโครงการแลวประชาชนจะสามารถแกปญหาของตนไปตามลําพงัไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

มิตองไดรับความชวยเหลือจากภายนอกอกี 

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

1) เลือกกลุมเปาหมาย 

การเลือกกลุมเปาหมายตองจดัทาํใหเปนระบบ  เร่ิมตนดวยการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับ 

กลุมเปาหมายที่จะพิจารณาใหเขารวมในโครงการ  ข้ันตอไปกําหนดเกณฑสําหรบัการคัดเลือก  แลว   

ทําการคัดเลือก 

2) สรางบรรยากาศการยอมรับของกลุมเปาหมาย 

เปนการกระทาํดวยการมีแนวคิดใหผูประสานงานวิจยัเปนทีย่อมรับของกลุมเปาหมาย 

และเปนการสรางบรรยากาศในการดําเนนิงานกับกลุมเปาหมายซึง่จะทําใหผูประสานงานวิจยัเปน

เสมือนคนในชมุชนนั้นคนหนึง่ 

3) ระบุปญหาและการแกไขปญหาที่มีศักยภาพ 

กลุมเปาหมายจะดําเนินการวิจัยในทันทีที่กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุมเปาหมายไดเร่ิม 

ดําเนินงาน  จุดมุงหมายคือการศึกษาความตองการหรือความจําเปนของชุมชน  ระบุปญหาของ      

ชุมชน  คนหาวิธีการแกปญหาที่มีศักยภาพและหยิบยกเอาขอจํากัดมาพิจารณาเพือ่ใหเขาใจมากขึ้น 

4) วางแผนเพื่อปฏิบัติ 

ข้ันตอนนี้อธิบายถงึยทุธศาสตรและเทคนิคเพื่อชวยเหลือใหคนเตรียมโครงการพัฒนา 

ใหเปน  ซึ่งจะเกี่ยวของกับการกําหนดจุดประสงค  การใชเวลาในการทํางาน  ทรัพยากร  กําลงัคนที่จะ

ใช และกิจกรรม  รวมถงึการใชทรัพยากรทีจ่ําเปนในการดําเนนิงานตามแผน 
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5) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ข้ันตอนนี้เปนการอธิบายถงึวิธีชวยใหคนสามารถดาํเนนิงานตามโครงการของตนได   

แผนปฏิบัติการตองนํามาเผยแพรใหคนรูและกระตุนใหคนดําเนินงานตามแผน  การจัดการดานการเงิน

ตองทําดวยความรบัผิดชอบอยางชดัแจงโปรงใส  การระดมทรพัยากรและการกาํหนดงานตองดําเนนิงาน

ใหเปนไปตามแผน 

6) การประเมนิผล/ผลสะทอน/การสงผลกลบั 

กลุมเปาหมายและผูประสานงานวิจัยตองจัดทําบนัทกึประจําวนั  บันทกึการจัดการ 

และกจิกรรมสิง่เกี่ยวของกับโครงการทัง้หมดไวเปนหลกัฐานและชวยบนัทกึความจําเมื่อส้ินสุดการดําเนนิการ  

ตองใหมีการประเมินผล  การประเมินนีจ้ะอธิบายวิธีการที่เอื้ออํานวยตอการประเมนิความกาวหนาของ

โครงการและผลสําเร็จ  โดยคนที่รวมงานเอง 

7) การหมนุเกลียว  การวนรอบ  และการทาํใหเปนระบบของการวิจัยปฏิบัติการแบบม ี

สวนรวม 

    ข้ันตอนนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุมเปาหมายเริ่มตนลงมือแกปญหาที่ยากแตยังใชขั้นตอนของ      

การวางแผน การดําเนนิงานของโครงการวิจัยอยู ใชหลกัการของการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมา

ใชแกปญหา 

8) ข้ันเตรียมการถอนตัวและเผยแพรผลงาน 

เปนขั้นตอนกอนจะถอนตัวจากชุมชน  ตองตรวจสอบใหแนใจวา การวิจัยเชงิปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวมไดถูกปลูกฝงเขาไปเปนกระบวนการแกปญหาของกลุมเปาหมายแลว ซึ่งจะชวยให

กลุมเปาหมายสามารถแกปญหาดวยตนเอง  เมื่อส้ินสุดโครงการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี  

สวนรวม  รายงานวิจัยตองไดรับการพิมพเผยแพรและนําเสนอในการสัมมนาโดยจะเผยแพรไดเมือ่ได

พิสูจนแลววาเปนรูปแบบที่มปีระสิทธิภาพและไดรับประสิทธิผล 
   4.7  หลกัการและคุณลักษณะพืน้ฐานของการวิจยัปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
         เคมมิสและวิลคินสนั (กมลวรรณ  คารมปราชญ. 2547: 5-6  อางอิงจาก Kemmis & 

Wilkinson, 1998) ไดเสนอหลักการและคุณลักษณะพืน้ฐานของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ดังนี ้

1. PAR  คือกระบวนการทางสงัคม (PAR  is a social  process) เนื่องจากมีความเชื่อวา 

กระบวนการพฒันาบุคคลกบักระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตองเปนไปอยางสมัพันธกนั ไมวา

บุคคลนั้น ๆ จะไดรับประโยชนโดยสวนตนมากนอยเพยีงใด 

2. PAR  คือ  การมีสวนรวม  (PAR  is  participatory)  ในการวิจยัอาจจะมีการเริ่มตน 
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หรือถูกจุดประกายจากภายนอก  แตในกระบวนการวจิัยจะเนนที่การมีสวนรวมของทุกคนในกลุมหรือ

ในชุมชน  เปนเจาของการวจิัยรวมกนั  ไมใชเพียงในฐานะผูใหขอมลูกับนักวิจัยภายนอกหรือในฐานะ

เฉพาะผูไดรับประโยชน  แตถือวาทกุคนรวมกนัทําวจิัยเกี่ยวกับเร่ืองของตนเอง  ไมใชการทาํวิจัยใน

เร่ืองของผูอ่ืนหรือกลุมอ่ืน  ทุกคนมีสวนรวมในการพนิิจพิเคราะหศักยภาพและคุณคาในตน  มีสวนรวม

ในการจัดการใชความรูความคิดของตนเพื่อการเปลีย่นแปลง  รวมทัง้เรียนรูที่จะสะทอนความคิด  

วิพากษวิจารณตนเองในสิง่ที่ไดกระทาํรวมกัน  ทัง้นีก้ารวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในอุดมคติ

นั้น สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในทกุขั้นตอนของการวิจัย ต้ังแตการกําหนดปญหาการวิจัย การเลือกวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบขอมูล  การปฏิบัติตามแผน  การสรุปผล  การประเมินผล  

3. PAR คือ การปฏิบัติ (PAR  is  practical)  โดยเฉพาะการปฏิบัติที่เกิดจากปฏิสัมพันธ 

ของคนในสงัคม  โดยมุงทาํความเขาใจวิธกีารและผลการปฏิบัติที่เปนอยู  ศึกษาวิธกีารที่จะปฏิบัติใหดี

ข้ึน  และเรียนรูจากกระบวนการปฏิบัติและผลที่เกิดขึน้  โดยที่ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนพืน้ฐาน

ของการปฏิบัติ 

4. PAR คือ  การสรางอิสรภาพ  (PAR  is  emancipatory)  กลาวคือ  เปนการปลกุจิตสาํนึก 

เพื่อใหคนไดคลี่คลายและเอาชนะอปุสรรคอันเนื่องมาจากการถกูเอารดัเอาเปรียบในสังคมที่ม ี       

โครงสรางไมเปนธรรม  ทําใหคนเรียนรูที่จะแบงปนและรวมสรางสิ่งที่เป ็นธรรมและสงบสุขมากขึน้ 

5. PAR คือ  กระบวนการเชงิวพิากษ  (PAR  is  critical)  และการสะทอนตนเอง (Self-  

reflection) ในขั้นตอนของการวิจัย  ทั้งกอนและหลงัการปฏิบัติ 

6. PAR คือ  เกลยีวของการวิจยัปฏิบัติการ (PAR  is  recursive)  จะสะทอนถงึวงจรของ 

การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง  และการเปลี่ยนแปลงจะชวยใหเรียนรูตอไปอีก  จึงเปนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติรวมกัน 
4.8  ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทีป่ระยุกตใชกบัการวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมี 

สวนรวม 
    เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนามาจากฐานคติความเชื่อที่มุงเนนบูรณาการ

เชื่อมโยงความรูหรือทฤษฎีเชิงปฏิบัติที่ไดจากการทาํวิจยักับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ๆ ในสนามหรือ

สถานที่ปฏิบัติงานผสานเขาดวยกนั  โดยอาศัยการสะทอนความคิดใครครวญไปมาในเชงิวพิากษผล

การปฏิบัติงานที่ไดลงมือกระทําไปตามแผนการทีว่างไววา สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จหรือไม อยางไร  

รวมทั้งมีปจจัยเกื้อหนุนและขัดขวางความสําเร็จในการแกปญหาอะไรบางและจะตองดําเนินการ

อยางไร  จึงจะทําใหเขาสูสภาวการณที่นาํความสําเร็จนั้นมา  ดังนั้นกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการจึง

ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัยที่มีลักษณะเปนเกลียวเวียนหรือวงจรตอเนื่องกนัไป (spiral  of  
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steps) ตามแนวคิดดั้งเดิมของเคอรท เลวิน  (Kurt  Lewin) กระบวนการดําเนินงานของวจิัยเชิง

ปฏิบัติการในแตละ  วงจรประกอบดวย  4  ข้ันตอนคือ  (องอาจ  นัยพฒัน. 2548: 341-343)    

1) ข้ันตอนเตรียมการเบื้องตน (pre-step)  ไดแก  การกําหนดจุดมุงหมายโดยทั่วไป 

2) การวางแผน (planning) 

3) การลงมือปฏิบัติ (action) 

4) การคนหาขอเท็จจริง (fact  finding) 

การดําเนินงานวิจยัใน  3  ข้ันตอนสุดทายดังกลาวนี ้ ถือวาเปนกจิกรรมหลักของการทํา 

วิจัยเชงิปฏิบัติการ (core  activities) นักวธิีวิทยาการวิจยัแตละบุคคลหรือคณะที่มีความสนใจเกีย่วกับ

การวิจยัเชิงปฏิบัติการไดทําการประยุกตแนวความคิดของ เคอรท เลวิน  ไปใชในการศึกษาวจิัยและ

การเรียบเรียงตํารา โดยจําแนกกิจกรรมหลักทั้ง 3 ข้ันตอนในลักษณะแตกตางกันไปตามแนวคิด  ความเชือ่ 

และประสบการณสวนบุคคลที่มีตอการทาํวิจัยเชิงปฎิบัติการ เชน  

เคมมสิและแมคแทกการท (Kemmis & McTaggart) จําแนกกิจกรรมการวิจัยเชงิปฏิบัติการ 

ออกเปน  4  ข้ันตอนหลักคือ 

1) การวางแผนงาน (planning) 

2) การลงมือปฏิบัติงาน (action) 

3) การสังเกตผลการปฏิบัติงาน (observation) 

4) การสะทอนกลับการปฏิบัติงาน (reflection) 

     กระบวนการดาํเนนิงานวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแทกการท  

เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในบรรดานักวิชาการหรือผูสนใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะอยางยิง่ไดถูกนํามาประยกุตใชเปนรูปแบบสาํหรับการทาํวจิัยเชิงปฏิบัติการโดยมีรากฐาน

มาจากแนวคิดของเคอรท เลวิน ข้ึนเปนครั้งแรกในที่ประชุมทางวิชาการของสมาคมการวิจัยทาง

การศึกษาแหงประเทศออสเตรเลีย ณ เมืองซิดนีย  ปคริสตศักราช  1980  และนบัจากนั้นเปนตนมา  

เคมมิส และเพื่อนรวมงานของเขาทีม่หาวทิยาลยัดีคิน (Deakin)  ประเทศออสเตรเลียไดทําการศึกษา

คนควาและพฒันารูปแบบกระบวนการดาํเนนิงานวิจัยเชงิปฏิบัติการตามแนวคิดดัง้เดิมของเคมมสิและ

แมคแทกการท ที่ใชกนัอยางแพรหลายในปจจุบันมีลักษณะดังภาพตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ  11  วงจรกิจกรรมการวิจัยเชงิปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแทกการท 

 

ที่มา  : Kemmis  &  McTaggart. (1998)  อางอิงจาก  องอาจ  นัยพัฒน. (2548).  

วิธีวทิยาการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  หนา  343. 

   

  จากภาพประกอบจะพบวากระบวนการดาํเนนิงานการวิจัยเชงิปฏิบัติการตามแนวคดิของ 

เคมมสิและแมคแทกการท ประกอบดวยกิจกรรมการวจิัยที่สําคัญ  4  ข้ันตอนหลกัคือ  (ก)  วางแผน

เพื่อไปสูการเปลี่ยนแปลงทีดี่ข้ึน (planning)   (ข) ลงมือปฏิบัติการตามแผน(action) (ค) สังเกตการณ  

(observation) กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลง และ(ง) สะทอนกลับ(reflection) กระบวนการ

และผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (re-planning) และดําเนินการ

เชนนี้ตอไปเร่ือย ๆ ความสัมพันธระหวางกิจกรรมการวิจัยหลักที่หมุนเคลื่อนไปเปนวัฏจักรของ

กระบวนการวจิัยดังกลาวจงึเปนเสมือนแหลงที่กอใหเกิดความรูเชงิปฏิบัติการและกลไกการนาํความรูที่

ไดรับไปใชแกปญหาอยางตอเนื่อง  กลาวอีกนยัหนึ่งคอื  เปนการดาํเนนิงานวิจัยที่ไมแยกกิจกรรมการ
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สืบคนหาความรูความจริงออกจากกิจกรรมการพฒันา  ซึ่ง  องอาจ  นัยพัฒน (2548: 343-344) ได

กลาวถึง   รายละเอียดกิจกรรมการวิจยัแตละขั้นตอนโดยยอดังนี ้  

1) การวางแผนงาน (planning) เปนการกาํหนดแนวทางปฏิบัติการไวกอนลวงหนา 

โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโนมของผลลพัธที่อาจเกิดขึน้จากการปฏบัิติตามแผนทีว่างไว  กอปรกับ 

การระลกึถงึเหตุการณหรือเร่ืองราวในอดีตทีเ่กี่ยวของกับประเดน็ปญหาทีต่องการแกไขตามประสบการณทั้ง

ทางตรงและทางออมของผูวางแผน ภายใตการใครครวญไตรตรองถึงปจจัยสนับสนุนขัดขวาง

ความสาํเร็จในการแกไขปญหาตอตาน  รวมทัง้สภาพการณเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แวดลอมปญหาอยูในเวลา

นั้น  โดยทั่วไปการวางแผนจะตองคํานึงถงึความยืดหยุน  ทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับ

เหตุการณที่เกดิขึ้นในอนาคต  ซึ่งอาจไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือยากตอการควบคุมใหเปนไปในทางที่

พึงปรารถนาได  กิจกรรมที่กาํหนดไวในแผนปฏิบัติการจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่สงผลตอการแกไข

ปญหาไดในระดับหนึง่เปนอยางดีและเปนกิจกรรมที่มคีวามสอดคลองกลมกลนืกบับริบททางดาน

สังคมวัฒนธรรม  การเมืองและอื่น ๆ ที่เปนอยูในสภาวการณนัน้   

2)   การปฏิบัติการ (action) เปนการลงมอืดําเนนิงานตามแผนที่กาํหนดไวอยางระมัดระวัง 

และควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ระบุไวในแผน อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงการปฏิบัติการ

ตามแผนที่กาํหนดไวมีโอกาสเกิดการพลิกผันหรือแปรเปลี่ยนไปตามเงือ่นไขและขอจาํกัดในสภาวการณ

เวลานั้นได  ดวยเหตนุี้แผนปฏิบัติการทีดี่จะตองมีลักษณะเปนเพียงแผนทดลองหรือแผนชั่วคราว  ซึ่ง

เปดชองทางใหผูปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามเงื่อนไขปจจัยที่เปนอยูในขณะนั้น การปฏิบัติการ

ที่ดีจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนพลวตัภายใตการใชดุลยพินจิตัดสินใจ  ส่ิงใดควรกระทาํตามแผน

ที่วางไว  ส่ิงใดควรปรับเปลี่ยนใหเขากบัปจจัยเงื่อนไขในขณะนั้น  แลวจึงดําเนินกิจกรรมอืน่ตอไป       

ผูปฏิบัติการอาจใชประสบการณที่ผานมาชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตนไดบางสวน  

แตประสบการณเหลานั้นก็เปนเพยีงสมมติฐานชัว่คราวซึ่งไมอาจสอดคลองกับความเปนจริงที่เกดิขึ้น

ในเวลานัน้ก็ได 

3) การสังเกตผลการปฏิบัติงาน (observation)  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 

กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไดลงมือกระทาํลงไปรวมทั้งสังเกตการณปจจัย

สนับสนนุและปจจัยขัดขวางการดําเนินงานตามแผนทีว่างไว  ตลอดจนประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น

ในระหวางปฏิบัติการตามแผนวามีสภาพหรือลักษณะเปนอยางไร  การสงัเกตการณที่ดีจะตองมีการ

วางแผนไวกอนลวงหนาอยางคราว ๆ โดยจะตองมีขอบเขตไมแคบหรือจํากัดจนเกนิไป  เพื่อจะไดเปน

แนวทางสาํหรับการสะทอนกลับกระบวนการและผลการปฏิบัติที่จะเกดิขึ้นตามมา  นอกจากนี้จะตอง

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มองเหน็ไดดวยตาและสัมผัสไดดวยกายหรอืใจ  และจะตองมี

ความยืดหยุนตอการเก็บรายละเอียดของสรรพสิ่งตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในหลายแงมุมและหลายรูปแบบ  
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ดังนัน้นกัวิจัยเชิงปฏิบัติการจะตองมีความพรอมตลอดเวลาในการสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง

ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและไมเกิดขึ้นตามแผนทีว่างไว 

4) การสะทอนกลับ (reflection)  เปนการหวนระลึกถึงการกระทําตามทีบั่นทกึขอมูลไวจาก 

การสังเกตอยางครุนคิดไตรตรองในเชิงวิพากษกระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว  

ตลอดจนการใครครวญเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนและปจจัยขัดขวางการพัฒนารวมทั้งประเด็นปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามทีพ่ึงประสงคหรือไม  กลยุทธประการหนึ่งที่ชวยใหกระบวนการสะทอน

กลับเกิดขึ้นอยางไดผล  ไดแก  การอภิปรายซักถามในลกัษณะวิพากษวิจารณหรือประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานระหวางบุคคลทีม่ีสวนรวมในการวิจัยภายใตการยึดมัน่ตอเปาหมายของกลุมเปนหลัก  การ

สะทอนกลับโดยอาศัยกระบวนการกลุมดังกลาวนี้จะนาํไปสูการรื้อถอน (deconstruction)  แนวคิด

ความเชื่อและการปฏิบัติงานอยางเดิมไปสูการฟนฟหูรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางดั้งเดิม

เปลี่ยนไปเปนการปฏิบัติงานตามวิธีการใหม  ซึ่งใชเปนขอมูลพืน้ฐานสําหรับการทบทวนและปรบัปรุง

วางแผนปฏิบัติการในวงจรกระบวนการวจิัยในรอบหรือเกลียวตอไป 

นอกจากนี ้  ยาใจ  พงษบริบูรณ (2537: 65)  ไดประยุกตใชแนวคิดของเคมมิสและ 

แมคแทกการท    ในกระบวนการของการวจิัยเชิงปฏิบัติการกับบริบทของการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

1) ข้ันวางแผน  (Planning)  เร่ิมตนดวยการสํารวจปญหาที่สําคัญที่ตองการให 

มีการแกไข  ครูและผูเกี่ยวของอาจเปนครูอ่ืนๆ  ที่สอนรวมกนั  นักเรียน  ผูปกครอง  และ/หรือผูบริหาร  

วางแผนพรอมกันสํารวจสภาพการณของปญหาวามีอยางไร  ปญหาที่ตองแกไขคืออะไร  ปญหานี ้      

เกี่ยวของกับใครบาง  วิธกีารแกไขจะเปนรูปใดบาง  จะตองปฏิบัติอยางไร  การปฏบัิติการแกไขจะตองมี

การเปลี่ยนแปลงบางอยางและใหการสนับสนุน เปนตน   ในขัน้ของการวางแผนจะมีการปรึกษารวมกัน

ระหวางผูเกี่ยวของ  การใชแนวคิดวิเคราะหส่ิงเกีย่วของกับปญหาในรูปแบบตอไปนี้  จะชวยใหมอง

สภาพการณของปญหาชัดเจนขึ้น    

2) ข้ันปฏิบัติการ (Act)   เปนการนําแนวคิดทีก่ําหนดเปนกจิกรรมขั้นวางแผนงาน 

มาดําเนินการเมื่อลงมือปฏิบัติ   การใชการวิเคราะหวิจารณประกอบไปดวย  โดยรับฟงจากผูรวมวิจัย

หรือผูเกี่ยวของอื่น ๆ  จากการปฏิบัติจะเปนขอมูลยอนกลับวา  แผนที่วางไวอยางสมเหตุสมผลนั้น

ปฏิบัติไดจริงมากนอยเพียงใด  และอาจมีอุปสรรคอื่นๆ  มาเกี่ยวของโดยไมคาดคดิ  ซึ่งเปนผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  (เชน ถูกตอตานโดยผูบริหาร หรือโดยนกัเรียน) ฉะนั้น  แผนงานที่กาํหนดไว

อาจจะยืดหยุนไดนั่นคือ   การปฏิบัติการโดยมีลักษณะเปน  fluid  and  dynamic   โดยผูวิจยัตองใช

วิจารณญาณ    และการตัดสินใจทีเ่หมาะสมและมุงการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลีย่นแปลงตามขัน้ตอนที่

กําหนดไวดวย    



 

74 

     3)  ข้ันสังเกตการณ (Observe)  ขณะทีท่ําการวิจยัดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนทีว่าง

ไวเปนเรื่องที่แนนอนวาในสภาพการณนั้นตองมีความราบรื่น  อุปสรรค  และขอขัดของบางประการ  

ฉะนั้นจึงจาํเปนตองมกีารสังเกตการณควบคูไปดวย  ใชการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยาง

ระมัดระวังดวยความใจกวาง  (นัน่คือ  เปดใจรับฟงความคิดเหน็จากผูเกี่ยวของ)  พรอมกับจดบนัทกึ

ส่ิงที่เกิดขึ้นทัง้ที่คาดหวังและไมไดคาดหวงั  ส่ิงที่ตองทําการสังเกตคือกระบวนการของการปฏบัิติการ  

(The action process) ผลของการปฏิบัติการ (The effects of action) ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจ  หรือไม

ต้ังใจก็ดี  และสภาพการณแวดลอมและขอจํากัดของการปฏิบัติการ  (The circumstances and 

constraints) การสังเกตนี้รวมถงึการรวบรวมผลที่เกิดขึ้นจากการปฏบัิติข้ึนโดยการเห็นดวยตา  การได

ฟง  และการใชเครื่องมือ/แบบทดสอบวัดผล  ออกมาในเชิงตวัเลขหรอืใชแบบสํารวจ/แบบสอบถามวัด

ส่ิงที่ตองการทราบความเปลีย่นแปลงดวย 

4)  ข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect)  ข้ันสุดทายของวงจรการทาํวิจยัเชิงปฏิบัติการ  

คือการประเมนิหรือตรวจสอบกระบวนการ ปญหาหรอืส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการของผูวิจัย

รวมกับกลุมผูเกี่ยวของ  จะตองตรวจสอบปญหาที่เกดิขึ้นในแงมุมตางๆ ที่สัมพันธกับสภาพสังคม 

สภาพแวดลอมของโรงเรียนและของระบอบการศึกษาที่ประกอบกันอยูโดยผานการถกอภิปรายปญหา  

การประเมนิโดยกลุมจะทําใหไดแนวทางของการพฒันาขั้นตอนการดําเนนิกิจกรรมและเปนพื้นฐาน       

ขอมูลที่นาํไปปรับปรุงและการวางแผนการปฏิบัติ 

นอกจากนี ้ เคมมิสและแมคแทกการท  (1988: 47-48)  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับ  การวิจยั 

เชิงปฏิบัติการวา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนวัฏจักรของกระบวนการวางแผน  การปฏิบัติ การสังเกต  

และการสะทอนผล  กระบวนการหนึ่งวงจรนัน้ใชระยะเวลาในการดําเนนิการไมแนนอน  ข้ึนอยูกับธรรมชาติ

ของกิจกรรมทีท่ําในแตละขั้นตอนในแตละวงจร  กิจกรรมบางอยางการดําเนินการจนครบวงจรอาจใช

ระยะเวลาเพยีง  7 – 10 วนัเทานัน้ เชน  การจัดการเรียนการสอน  ขณะที่กิจกรรมบางอยางอาจใช

ระยะเวลาในการดําเนนิการนานถงึ  1  ป     ซึ่ง เคมมสิและแมคแทกการท  เสนอวา  สําหรับนกัวิจัย

ปฏิบัติการมือใหมไมควรใชระยะเวลาในแตละวงจรยาวนานมากนัก เนื่องจากจะทําใหเกิดความ

ยากลาํบากในการรับผิดชอบและการมองเห็นความกาวหนา  รอบวงจรหนึง่ ๆ ไมควรมีระยะเวลานาน

กวา  1  เดือน  จะทาํใหนกัวิจัยไดรับประโยชนจากการศึกษากระบวนการตาง ๆ ไดดีกวา  และสิ่งที่

นักวจิัยเชงิปฏิบัติการควรเขาใจเบื้องตนกอนดําเนินการวิจัยเชงิปฏิบัติการคือ 

1) ปญหาการวิจยัเชิงปฏิบัติการ   การวิจยัเชงิปฏิบัติการใหความสาํคัญตอการปฏิบัติ 

บนพืน้ฐานของการพัฒนาการปฏิบัติและการเพิม่ความเขาใจกันเกี่ยวกับการปฏิบัติในกลุมคนทีท่าํงาน

รวมกัน  การวิจัยเชงิปฏิบัติการจึงสามารถนําประยุกตใชไดเพียงในสถานการณการทํางานที่ตองการ

การแกปญหาที่สมาชิกของกลุมมีความสนใจหรือในสถานการณที่ตองการการปฏิบัติบางอยางที่จะ
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นํามาซึง่การพฒันาหรือการเปลี่ยนแปลง  ปญหาการวจิัยปฏิบัติการจึงไมใชปญหาที่ตองการคําตอบ

ในเรื่องของความสัมพันธของตัวแปร  แตเปนปญหาที่เชือ่มโยงกับการปฏิบัติที่กลุมเห็นวามีคุณคาและ

สามารถนําไปประยุกตใชไดในสถานการณที่ใกลเคียงกันได  ขอคนพบที่ไดจากปญหาการวิจัยเชงิ

ปฏิบัติการจะนํามาซึง่ความเขมแข็งหรือการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น 

2) การจดบันทึกประจําวนั  สมาชิกทุกคนในกลุมวิจยัควรจะทําการจดบนัทกึประจําวนั   

ซึ่งอาจจะจดบันทึกทีบ่านหรอืที่ทํางานเมื่อเสร็จส้ินงานในแตละวัน  การจดบันทึกจะมีประโยชนในการชวย

ทบทวนวา ในแตละวนัเราไดทําอะไรไปบางกับงานวิจยัของเรา  ความกาวหนาของเราในการพฒันา

งานที่เกี่ยวของกับแนวคิดที่เราสนใจรวมกนัมีอะไรบาง   

3) การนิยามกลุมเปาหมายทีจ่ะปฏิบัติงานดวย  กลุมผูวจิัยปฏิบัติการจะประกอบดวย   

ตัวผูวิจัยเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่กาํลังศึกษาหรือบุคคลอื่นที่ไดรับผลกระทบจาก      

กิจกรรมที่เรากําลังจะศึกษา  กลุมผูวิจยัควรจะรวมตัวกันดวยเหตุผลวา  มีความสนใจในประเด็นหรือ

ปญหารวมกัน  นักวิจัยปฏิบัติการที่ฉลาดควรจะเริ่มตนการวิจัยดวยกลุมผูรวมงานขนาดเล็ก ๆ 

มากกวาการเริม่ตนดวยกลุมขนาดใหญ ๆ แตไมวากลุมเล็กหรือใหญ  ส่ิงสําคัญคอืตองมีความเห็นที่

ตรงกันในการทํางานรวมกันในประเด็นหรือแนวคิดที่ตองการศึกษา  โดยทั่วไปแลวกลุมบุคคลทีท่าํงาน

รวมกันในการวิจัยปฏิบัติการมักแบงออกเปน  2  ประเภทคือ  กลุมที่เปนเพื่อนรวมงานกนัทีม่ีบทบาท

เดียวกนั กลุมครู  กลุมผูบริหาร และกลุมที่มบีทบาทตางกันแตมีปฏิสัมพันธเกีย่วของกันในบางกจิกรรม 

เชน  ครูกับนกัเรียน     ครูกับผูบริหาร  เปนตน  กลุมผูวิจัยปฏิบัติการทางการศกึษามกัจะเปนกลุม

ประเภทแรกมากกวาเนื่องจากการวิจยัเชงิปฏิบัติการจะเกีย่วของกับการเปดเผยความคดิและการปฏิบัติ

ของตนเองไปสูผูอ่ืน  อยางไรก็ตาม  กลุมผูวิจัยที่ประกอบดวยกลุมประเภทที่สองก็มีประโยชนในแงที่

จะทําใหมีความเปนไปไดที่เกิดความเขาใจในปญหาไดหลากหลายแงมุม ครอบคลุมและมีความเปนไป

ไดมากในทางปฏิบัติ 
4.9 เงื่อนไขความสําเรจ็ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 การนําการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใช จะตองมีเงื่อนไขเบื้องตนและทัศนคติ 

ที่จะสนับสนนุใหการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประสบผลสําเร็จดังนี ้

1) ไดรับการยอมรับจากชุมชน  โดยคนในชุมชนเต็มใจและสนับสนนุเรื่องแรงกาย  ใจ 

และเวลา  ในขณะที่ผูรวมงานที่เปนคนภายนอกมีความไววางใจและเชื่อมั่นในชุมชน 

2) มีการถายทอดความรูจากนักปฏิบัติที่มีประสบการณหรือนักวิจัยไปยังคนใน 

ทองถิน่  มกีารฝกอบรมและใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกคนในทองถิ่น 

3) คํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนที่เขาไปศึกษา  ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงจะ 

ตองพิจารณาในเรื่องวฒันธรรมดวย 
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4) มีการติดตอส่ือสารอยางทัว่ถึง  ซึง่จะตองสื่อใหมีความเขาใจตรงกัน 
4.10  ความตรงและความเที่ยงของการวจิยัเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 

  ในการวจิัยแบบดั้งเดิม  ความตรง (Validity) ของงานวิจยัหมายถงึ  ขอคนพบมีความ 

ถูกตองตามความเปนจริงและความเทีย่ง (Reliability) หมายถงึ ขอคนพบที่มีความคงที่ไมเปลี่ยนแปลง  

สําหรับแนวคิดในเรื่องของความตรงและความเทีย่งเมื่อนํามาใชในการวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

จะเปนเรื่องที่แตกตางจากแนวคิดของการวจิัยแบบดั้งเดิม  เชน  เมื่อนําการวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมมาใชเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื ผลทีไ่ดจากการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะไดรับการพจิารณา

วามีความตรงและความเที่ยงเมื่อกอใหเกิดผลประโยชนในเชิงสภาพแวดลอมและหรือกอใหเกิด

การปรับปรุงเงื่อนไขการดํารงชีวิตของคนซึ่งจะมีความยัง่ยืนโดยใชทรัพยากรนอย  กลาวอีกนัยหนึง่  

คนในทองถิน่จะเปนผูเขาใจในเรื่องความตรงและความเที่ยง  ทั้งนีผ้ลจากการวิจยัจะกอใหเกิดผลใน

เชิงบวกตอพวกเขา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดพยายามสรางความตรงใหเกิดขึ้นใน

งานวิจัยพิจารณาไดจากการเริ่มการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะใหคนในทองถิ่นใชความรู

ทองถิน่ที่จะกาํหนดปญหา โอกาสและทางแกไขปญหา  นอกจากนีก้ารวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ยังใชวธิีการสามเสา (Triangulation)  ซึ่งหมายถงึ  การใชแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง และวิธกีารตาง ๆ 

เพื่อใหมัน่ใจวา  ขอมูลที่เก็บมาไดมีความตรง  ความเทีย่ง และความสมบูรณ  วธิีการสามเสาที่

นํามาใชในการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแบงออกเปน  2  วิธกีารคือ  วิธีการสามเสาภายนอก 

(External  Triangulation)  และวิธีการสามเสาภายใน  (Internal  Triangulation) 

1) วิธีการสามเสาภายนอก (External  Triangulation)  เปนการตรวจสอบโดยการ 

เปรียบเทียบขอมูลที่การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดสรางขึ้นกบัขอมูลจากแหลงภายนอก  เชน  

การสํารวจสาํมะโนประชากร  สถิติของหนวยราชการ  ภาพถาย  งานวิจยัในทองถิน่  เปนตน  การตรวจสอบ

ภายนอกมักขึน้อยูกับการตรวจสอบจากขอมูลทุติยภูม ิ

2) วิธีการสามเสาภายใน  (Internal  Triangulation)  เปนการใชเทคนิคตาง ๆ ภายใน 

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เพือ่เสริมสรางความตรงในการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

ซึ่งเทคนิคทีน่ํามาใชไดแก 

ก. การใชขอมูลจากกลุมผลประโยชนทีห่ลากหลาย  เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะที ่

แตกตางกนั โดยกลุมผลประโยชนที่แตกตางกนัจะมกีารรับรูเกี่ยวกับความจริงที่แตกตางกนั 

ข. การใชวิธกีารและเทคนิคที่แตกตางกนัเพื่อสํารวจตรวจสอบในหวัขอเดียวกนั   

เชน  ในการอธิบายแนวทางที่ชุมชนใชเขตแดนของตนจะตองใชวิธเีดินสังเกต  สัมภาษณกลุมและให

สมาชิกชมุชุนเขามามีสวนรวมทําแผนที่แสดงเขตแดน 
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      ค.  การใชเจาหนาที่มืออาชีพที่ไมใชคนในทองถิ่น  และเปนผูที่มีภูมิหลังทาง        

วิชาการที่แตกตางกนัในประเด็นเดียวกัน  ถาใชสหวทิยาการ (Interdisplinary) จะทําใหมีคําถามที่

หลากหลายแตกตางกนั  ยกตัวอยางเชน  การวางแผนครอบครัวของผูหญงิในชุมชน  จะประเมินโดย

นักมนุษยวทิยา (ใชคําถามปลายเปด)  เจาหนาที่พยาบาลและการอภิปรายกลุมรวมกับกลุมผูหญิงใน

ชุมชน 

ดังนั้นในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐานจะไดผลดีจําตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ครูผูสอน  ผูบริหาร  

ผูปกครองและนักเรียน  ที่มสีวนไดเสียใหเปนผูมีสวนรวมในการวิจัย  ดังนัน้การประยุกตใชการวิจยัเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบและในระบบการวัดและประเมินผลที่

พัฒนาขึ้น  จึงมีความเหมาะสมเพราะจะสามารถกอใหเกิดความรวมมือ  เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปน

กระบวนการในการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  เพื่อตอบคาํถามเกีย่วกบัภาระงานที่

ปฏิบัติอยู  โดยมีจุดมุงหมายเพือ่พฒันางาน  โดยนักวิจัยและผูเกีย่วของมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย       

ต้ังแตตนจนจบ ต้ังแตการกาํหนดประเด็นที่ดําเนินการแกไขปรับปรุงและ/หรือสรางขึน้มาใหม  การวางแผน

การปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติ (Observe)  และ

การนาํผลการตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) จะทําใหสามารถแกปญหาในการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในสถานศึกษานั้น ๆ ไดตรงตาม

สภาพปญหาและความตองการของทกุฝาย 

 

5.  บริบท  ปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับ 
ช้ันเรียนของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

5.1  ประวัติโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 
    โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที ่1  พฤษภาคม  พ.ศ.2482  โดยมีหลวงคนานรัุกษ  

นายอาํเภอน้าํพองในสมัยนัน้เปนผูจัดตั้ง  มีนายกอง  แสนอาจโทเปนครูใหญคนแรก  เปดทําการสอน

ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึงชัน้ประถมศึกษาปที่  4  เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดสําราญนาศรี

เปนทีเ่รียน มชีื่อวา  “โรงเรียนประชาบาลตําบลสะอาด 10 (วัดสําราญนาศรี)”  ในป พ.ศ.2488 นาย

วัฒนา  จันทร  ครูใหญและชาวบานไดกอสรางอาคารเรยีนชัว่คราวขึ้นในที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงเรยีนใน

ปจจุบันนี้และไดยายมาตัง้เปนเอกเทศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามหมูบานวา  “โรงเรียนบานนาศรี”  ใชชื่อนี้

เร่ือยมาจนถงึ ป พ.ศ.2538  จึงไดเปลี่ยนชือ่เปน “โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง” มาจนถงึปจจุบัน 

  โรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง  ต้ังอยูหางจากหมูบานประมาณ  200  เมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  8  ไร         

1  งาน  27  ตารางวา  นอกจากนี้จะมีเนือ้ที่เพื่อการเกษตรและบอเลี้ยงปลาอกี  6  ไร  ทิศเหนือและ     
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ทิศตะวนัออกจดที่ดินของชาวบาน  ทิศใตและทิศตะวนัตก จดทางสาธารณะ  ต้ังอยู  ตําบลสะอาด  

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  ในปจจุบันสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน  เขต  4  

จังหวัดขอนแกน 
5.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

    โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  มีเขตบริการอยูในหมูบานนาศรีหมูที่ 3 , 10 และหมูบานดงเคง็  

หมูที ่ 12  ตําบลสะอาด  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  ในปจจุบันเปดทาํการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลป

ที่ 1  ถงึชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  มีขาราชการครู  จํานวน  16  คน  ครูอัตราจางสอนรายเดือนจาํนวน  1  

คน  นกัเรียนจํานวน 270  คน  นกัการภารโรง  จํานวน  1  คน  มถีนนติดตอไปมาสะดวกทกุฤดูกาล        

นักเรียนไมมีปญหาในการไปกลับโรงเรียนหรือเสี่ยงภัยแตอยางใด  ไมมีปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ

เนื่องจากโรงเรยีนตั้งอยูระหวางทุงนาและไรสวนของชาวบาน 
5.3  ประชากร 

    สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน  ประชากรนับถือพระพทุธศาสนา  ประกอบ

อาชีพทํานา  ทาํสวน  ทาํไร  เลี้ยงสตัวและคาขายบางเลก็นอย  นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน  

ผูปกครองตองพึ่งแรงงานเดก็  เชน  ชวยเหลืองานตาง ๆ ในบานหรือรับจางนอกบาน  มีความสนใจใน

การศึกษามากแตมีฐานะยากจน  เมือ่โรงเรียนไดรับการอนุมัติใหเปดขยายโอกาสทางการศกึษาชัน้

มัธยมศึกษา  ผูปกครองใหความสนใจสงบุตรหลานมาเขาเรียน  100%  โดยสวนมากสงเขาเรียนใน

โรงเรียนใกลบาน  ในปจจุบันบานนาศรีและบานดงเค็งมีประชากรรวมกันประมาณ 1,960  คน 
5.4  สภาพการจัดการศกึษา 

    โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปดทําการสอนเปน  

2  ระดับคือ  ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดบัมัธยมศึกษาตอนตน   

จํานวนนักเรียนรวมทั้งสิน้  270 คน 

แยกเปนนักเรยีนชาย   133 คน 

 นักเรียนหญงิ   137 คน 

 จํานวนครูรวมทั้งสิน้     16 คน 

 แยกเปนครูชาย       8 คน 

  ครูหญิง       8 คน 

  นักการภารโรง       1 คน 

จํานวนนักเรียนแยกเปนรายชั้น  ดังขอมูลในตารางตอไปนี ้

 

 



 

79 

ตาราง  5  จํานวนนกัเรียนแยกเปนรายชัน้ 
 

จํานวนนักเรียน ช้ัน จํานวนหอง 
ชาย หญิง รวม 

หมายเหต ุ

อนุบาลปที่  1 

อนุบาลปที่  2 

1 

1 

6 

17 

11 

15 

17 

32 

 

รวม 2 23 26 49  

ประถมศึกษาปที่  1 

ประถมศึกษาปที่  2 

ประถมศึกษาปที่  3 

ประถมศึกษาปที่  4 

ประถมศึกษาปที่  5 

ประถมศึกษาปที่  6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

10 

15 

20 

14 

15 

13 

7 

9 

22 

15 

15 

29 

17 

24 

42 

29 

30 

 

รวม 9 90 81 171  

มัธยมศึกษาปที่  1 

มัธยมศึกษาปที่  2 

มัธยมศึกษาปที่  3 

1 

1 

1 

6 

8 

6 

7 

11 

12 

13 

19 

18 

 

รวม 3 20 30 50  

รวมทั้งส้ิน 11 133 137 270  

 

ที่มา :  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง. (2548). แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  

ประจําปการศึกษา 2548. หนา  2. 
 

5.5  วสิัยทศัน ภารกิจ เปาหมาย  คุณลักษณะอันพงึประสงคของโรงเรยีน 
วิสัยทัศน  

ภายในป 2548  โรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  เปนผูดําเนนิการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  โดยมุง 

เนนใหนกัเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ  มี

ความรูและทกัษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ  รักทองถิ่นและภูมิใจในความเปนไทย  

อนุรักษวฒันธรรมประเพณี  นิเวศวิทยา  ใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น  อนุรักษส่ิงแวดลอม        

สงเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเปนครูมืออาชพี  ชมุชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ยึดมั่น

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมขุ 
ภารกจิ 

1. สงเสริมและพฒันาผูเรียนในทุกระดับชวงชัน้ตามศักยภาพ 
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2. สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเทาที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตอการเรียนการสอน 

3. อนุรักษวฒันธรรมประเพณี  ส่ิงแวดลอม ใชเทคโนโลยีและนําภูมิปญญาทองถิ่น 

มาใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 

4. พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนือ่ง  สูความเปนมืออาชพี 

5. ชุมชน  หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในชมุชนมีสวนรวมและประสานการดาํเนนิการ 

จัดการเรียนการสอน    
เปาหมาย 

1. นักเรียนเปนพลเมืองดี  รักทองถิ่น  ภูมิใจในความเปนไทย  ยึดมั่นในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. นักเรียนเห็นคณุคาของตนเอง  มีวนิัย  มคุีณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอนัพงึ 

ประสงค 

3. นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอ 

และประกอบอาชีพ 

4. นักเรยีนสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา 

ทองถิน่ 

5. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาและอบรมอยางตอเนื่อง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. เปนผูมีจิตสาํนึกในการรักษาความสะอาดอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2. ปฏิบัติตนอยูในระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 

3. เปนผูประหยัดอดออม  นยิมไทยและมีมารยาทแบบไทย 

4. มีวิถีชวีิตประชาธิปไตย 

5. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 
5.6  นโยบาย  วัตถุประสงค  เปาหมายของโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง 

นโยบายโรงเรียน 
1. เรงรัดพฒันาการเรยีนการสอนทุกกลุมสาระวิชา และเนนกลุมสาระภาษาตางประเทศ   

เปนพิเศษ 

2. สงเสริมบุคลากรในโรงเรียนผลิตสื่อการเรียนการสอนและนําไปใชในการจัด 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

3. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและหองเรียนใหเอื้อตอการจัด 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
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4. สนับสนนุใหบุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวนิัย  

เชน กิจกรรมลกูเสือและเนตรนารี  กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน  เปนตน 

5. สนับสนนุใหมกีารพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุก ๆ ดานเพื่อนาํความรูและ 

ประสบการณที่ไดไปพัฒนาคุณภาพการศกึษา เชน การศึกษาดูงาน  การอบรมดานวิชาการ เปนตน 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ทกัษะ  เจตคติและคุณลักษณะที่พงึประสงคตาม 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

2. เพื่อใหนักเรียนทกุชั้นมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทกุกลุมสาระการเรียนรู สูงขึ้น   

โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร 

3. เพื่อใหขาราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนไดมีการพัฒนาทางกาย  

สติปญญา  จติใจ มีระเบียบวินัย สามัคคี เสียสละและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 
เปาหมาย   

1. มีการวางแผนและประชุมทางวิชาการอยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง 

2. มีการพฒันาบคุลากรในดานคุณธรรม  จริยธรรม เพิ่มพนูความรู  ประสบการณ 

อยางนอยภาคเรียนละ  1 คร้ัง 

3. ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นที่ไดรับผิดชอบอยางนอยภาคเรียน 

ละ  1  ชิน้ 

4. กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหนักเรียนไดพฒันาทุก ๆดาน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. โรงเรียน  บริเวณโรงเรียน  หองเรียน ไดรับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม 

ตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

6. ครูจัดทําผลงานวิจยัในชัน้เรยีนอยางนอยปละ   1  เร่ือง 
5.7  ลักษณะอาคารสถานที่ของโรงเรียน 

   โรงเรียนบานนาศรีดงเค็งมลัีกษณะอาคารสถานที่ของโรงเรียนแสดงดังภาพประกอบ   12   

ดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ  12  แผนผังบริเวณโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 
 

ที่มา :  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง. (2548). แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  

 ประจําปการศึกษา 2548. หนา  5. 

1. หอพระพุทธรูป (พทุธสถาน)     10.  โรงฝกงาน / หองโรเนยีว/หองพกัคร ู  

2. อาคารเรียน         11.  รานกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 

3. อาคารเรียน         12.  สนามเดก็เลน 

4. อาคารเรียนอนุบาล       13.  บานพกัภารโรง 

5. สนามบาสเก็ตบอล       14.  สวนหยอม 

6. อาคารเอนกประสงค       15.  หอนาฬิกา 

7. สนามตะกรอ         16.  ถงัเก็บน้ําฝน คสล. 

8. สนามวอลเลยบอล       17.  เสาธงชาติ 

9. สวม           18.  อาคารเรยีนศิลป 

18

12

4 แปลง
เกษตร

5

17

7

8

15

1

14 6

13

2

9

11 13

9 9

10 15
16
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5.7 ปญหาและความตองการของโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็งในการพฒันาระบบวดั 
และประเมนิผลระดับชั้นเรียน 

  จากการสัมภาษณผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน  และผูปกครองพบวาโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็ 

มีปญหาและความตองการในดานการพัฒนาระบบวัดและประเมินระดับชั้นเรียนสรปุไดดังนี ้

1) ครูสวนใหญไมเคยเขารับการอบรมในการวัดและประเมินการเรียนรูระดับชั้นเรียน  ใน    

การอบรมจะมเีพียงครู  1 คนเขาอบรมแลวนาํมาขยายผลกับเพื่อนครูตามความเขาใจของตนเอง 

2) คณะครูตองการที่ปรึกษาในการวัดและประเมินผลการเรยีนรูผูเรียนเนือ่งจากครูไปฝก 

อบรมมาแลวไมแนใจวาปฏิบัติและขยายผลตอเพื่อนครไูดถูกหรือไม  โดยคณะครูไมมีความมั่นใจใน

ดานการวัดและประเมินผลตามแนวหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

   3)  การวัดและประเมินผลยงัยึดการวัดและประเมินแบบเดิมคือเนนแบบทดสอบเปนหลัก 

4)  ขาดการมสีวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการวัดและประเมินผล 

5)  ขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6)  ขาดการนาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการปรับปรุงการเรียนการสอน 

7)  มาตรฐานในการประเมนิแตกตางกนั  เนื่องจากขาดการวางแผน  มคีวามเขาใจไมตรงกนั   

ในเรื่องเครื่องมือและเกณฑในการประเมนิผล 

8)  การวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนยังไมมีระบบตางคนตางปฏิบัติตามความ 

เขาใจของตนเอง 

9)  คณะครูมีความตองการที่จะพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามแนวหลกัสตูร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     10)  ผูปกครองยังไมเหน็ความสาํคัญและยังไมเขาใจแนวทางการวัดและประเมินผลตาม       

หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  แตก็ยินดีใหความรวมมือกบัทางโรงเรียนในทุก ๆ ดาน 

 

6. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน    
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

จากการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพปญหาโดยการทบทวนแนวคดิ  ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวดัและประเมินผล การพัฒนาระบบ  การประเมินเชงิปฏิบัติการ  การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   พบวา การวัดและประเมินผลระดับชัน้เรยีนตามแนวหลักสตูรการศึกษา

ข้ันพืน้ฐานมีเปาหมายที่สําคัญคือ  การใชการวัดและประเมินผลเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน  วัด

และประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  โดยใชวิธีการทีห่ลากหลาย  ตลอดจนนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน รวมทัง้ปรับปรุงการเรียนการสอนและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมี
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สวนรวมในการวัดและประเมินผล  โดยดาํเนนิการไดอยางเปนระบบ  โดยทีโ่รงเรยีนมีความตองการที่

จะพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ดังนัน้ผูวจิยัจึงสนใจในการพัฒนาระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   โดยอาศัยการจัด

องคประกอบตามแนวคิดเชงิระบบในการมองภาพงานวจิัยใหชัดเจนขึน้โดยจัดในกรอบความคิดดาน

ตัวปอน (Input) ซึ่งไดแก แนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544    

ผูมีสวนเกีย่วของ ไดแกครู  /ผูบริหาร  นักเรียนและผูปกครอง ตลอดจนบริบทของสถานศึกษา ดาน

กระบวนการ (Process) ไดแก  การดําเนินการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามระบบที่พฒันาข้ึน

โดยใชแนวคิดการประเมนิตามสภาพจรงิ การวิจยัเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และมีการประเมินเชงิ

ปฏิบัติการเปนกลไกควบคมุ (Control) ผลผลิต (Output)  คือ  ระบบการวัดและประเมนิผลทีพ่ัฒนาขึ้น  

สวนขอมูลปอนกลับ (Feedback) จะเปนการตรวจสอบในแตละสวนเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนา  นอกจากนี้ยังไดศึกษาผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากการพฒันาระบบดวย  ซึง่ไดแก  

ผลที่เกิดกับผูเรียน ครูผูสอนและผูบริหาร  รวมทัง้ผูปกครอง ซึ่งตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ

กับการวัดและประเมินผล  การพัฒนาระบบ  การประเมินเชงิปฏิบัติการ และการวิจัยเชงิปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม เพื่อนําไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของ

ครูและบริบทของโรงเรียนซึ่งสรุปกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยใชแนวคิดเชิงระบบดังภาพประกอบ 13 ดังนี ้
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ภาพประกอบ  13    กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตาม 

            หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544 

 

จากกรอบแนวคิดขางตน  แสดงเปนแผนภาพของขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบการวัด 

และประเมนิผลระดับชัน้เรียนตามแนวหลกัสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ดังภาพประกอบ  

14  นี ้

ตัวปอน  
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Product) 

กลไกควบคมุ  
(Control) 

ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 
(Feedback) 

แนวการวัดและประเมินผล

ตามหลักสูตรการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 

 

 

 

 
 

 

 

การประเมินเชิงปฏิบัติการ 

การประเมินตาม

สภาพจริง 

ผลที่เกิดกับครู/ผูบริหาร 

ผลที่เกิดกับนักเรียน 
ระบบการวัด

และ

ประเมินผล

ในชั้นเรียน 

ผูมีสวนเกี่ยวของไดแก 

ครู / ผูบริหาร,นักเรียน 

ผูปกครอง 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ผลที่เกิดกับผูปกครอง 

พัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับช้ันเรียน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม 
บริบทของโรงเรียน 
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ภาพประกอบ 14    ข้ันตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตร 

    การศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 

ขั้นที่  1 
การศึกษา       

ขอมูลพืน้ฐาน 

 

ขั้นที่  2 
การสรางระบบ    

ขั้นที่  3 
การทดลอง      
ใชระบบ 

ขั้นที่  4 
การประเมินและ
ปรับปรุงระบบ 

ศึกษาสภาพปญหาความ

ตองการและความจําเปนใน

การพัฒนาระบบการวัดและ 

ประเมินผลระดับช้ันเรียน 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- วางแผนเตรียมการประสานพื้นที่ 

- ศึกษาความคิดเห็นผูเกี่ยวของ   

   (สัมภาษณเชิงลึก)  (สนทนากลุม) 

- สังเกตสนามในการวิจัย 

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ระดับช้ันเรียน 
ใชวิธีการวิจัย      

เชิงปฏิบัติการ      

แบบมีสวนรวม รางระบบและ

ตรวจสอบโครงราง

ประเมินปรับปรุง

โครงรางระบบ 

นําระบบไปใชใน    

สภาพการณจริง 

ใชวิธีการประเมิน     

เชิงปฏิบัติการ 

ประเมินและ

ปรับปรุงระบบ 
ประเมินหลัง        

การใชระบบ 

ระบบการวัดและ            
ประเมินผลระดับ           

ชั้นเรียน 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

       การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 ในครั้งนี ้  ดําเนนิการพัฒนาระบบในลักษณะของการวิจยัและพฒันา (Research  

and  Development)  โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  

Action Research : PAR) ซึ่งผูวิจัยและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวิจัย โดยมีข้ันตอนดําเนนิการ 4  

ข้ันตอนคือ 

ข้ันที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน   

ข้ันที่  2  การสรางระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน  

ข้ันที่  3  การทดลองใชระบบโดยการนําระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติ   

ข้ันที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน   
 

โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นดังนี ้

 
ขั้นที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
             เพื่อศึกษาขอมูลพืน้ฐาน ไดแก  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของและวิเคราะหสภาพ 

ปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 
วิธีดําเนินการ 
       การศึกษาขอมูลพื้นฐานเปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจะนํามาสรางระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการที่แทจริงของ

ผูเกี่ยวของ  โดยศกึษาขอมลูเกีย่วกับการวัดและประเมนิผล วิธีดําเนนิการดานการวัดและประเมนิผล 

ระบบและการพัฒนาระบบ การประเมินเชิงปฏิบัติการ  ตลอดจนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสารสนเทศจากแหลงขอมลู  4  แหลง คือ  เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  

การสนทนากลุม  การสัมภาษณผูเกี่ยวของ  และการสังเกตระบบการวัดและประเมินผลในโรงเรียน

บานนาศรีดงเค็ง เพื่อสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  โดยแบงเปน  7  ข้ันตอนคือ 

  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

              2.  วางแผนเก็บขอมูลและเตรียมการประสานพืน้ที ่(P) 
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              3.  ศึกษาความคดิเห็นของผูเกีย่วของ (A) 

            4.  สังเกตระบบการวัดและประเมินผลทีม่ีอยูเดิม (A) 

              5.  สรุปสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ในการพฒันาระบบการวดัและ           

ประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 (A) 

  6.  ตรวจสอบขอมูลที่ได (O) 

  7.  สะทอนผลใหผูเกี่ยวของทราบ  (R) 
 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วของ สําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน  โดยมีข้ันตอนดังนี ้

            1.1  ศึกษาวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและ 

หนวยงานทางการศึกษา เพื่อนาํมาใชในการสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544  ในประเด็นตอไปนี ้

1.1.1 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช 2544 

1.1.2    การพัฒนาระบบ 

1.1.3   การประเมนิเชิงปฏิบัติการ 
1.1.4   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

1.2  สังเคราะหสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันตอนในการพัฒนาระบบและองคประกอบ 

ของระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2.  วางแผนเก็บขอมลูและเตรียมการประสานพื้นที่ (P)  เปนการวางแผนเกบ็ขอมูลเลือกสนาม

และการเตรียมตัวเขาสูสนามโดยมีข้ันตอนการดําเนนิการดังนี ้

2.1  วางแผนเก็บรวบรวมขอมูล  เตรียมเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตาราง 

ตอไปนี้ 
 

ตาราง  6 แผนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

วัน เดือน ป รายการ แหลงขอมูล/เครื่องมือที่ใช 

1–20   พฤศจิกายน  

2548 

ขอมูลโรงเรียนที่มีความพรอมและ

ตองการพัฒนาการวัดและ

ประเมินผล 

ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จังหวัดขอนแกน 

21–30  พฤศจิกายน  

2548 

สังเกต  สัมภาษณและคัดเลือก

โรงเรียนที่เปนสนามในการวิจัย 

- บันทึกภาคสนาม 

- เกณฑในการคัดเลือก 
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ตาราง  6 (ตอ) 
 

วัน เดือน ป รายการ แหลงขอมูล/เครื่องมือที่ใช 

9 มกราคม 

2549 

ทําหนังสือขอความรวมมือทาง

ราชการจากมหาวิทยาลัย                    

ศรีนครินทรวิโรฒ 

-หนังสือขอความรวมมือทางราชการจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เขาสูสนามอยางเปนทางการ  

แนะนําตนเองสรางความคุนเคย   

และทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของใน

การวิจัย 

- ผูบริหาร  ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

โรงเรียนบานศรีดงเค็ง 

-  บันทึกภาคสนาม 

20 มกราคม  2549 

  

- คัดเลือกผูรวมดําเนินการวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

- ผูบริหาร  ครู โรงเรียนบานศรีดงเค็ง 

-  บันทึกภาคสนาม 

 

 

2.2   ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการขอขอมูลโรงเรียน จากศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา  จงัหวัดขอนแกน โดยมทีั้งหมด  4  โรงเรียนจาก  4  เขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นไดเดินทาง

ไปสังเกตและสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูบริหาร  ครูผูสอนตลอดจนนักเรยีน ผูปกครอง และ

ชุมชน จากการสังเกตและสัมภาษณพบวา  ทุกโรงเรียนยังไมมีระบบการวัดและประเมินผลระดับ     

ชั้นเรียน  บางโรงเรียนยังไมมีความพรอมในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลเนือ่งจากภาระงานของ

ครูมาก ขาดงบประมาณและอุปกรณในการดําเนินการ บางโรงเรียนชมุชนยงัไมมีความพรอมในการเขามา

มีสวนรวม แตโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งจากการสังเกตและสัมภาษณพบวา เปนโรงเรียนที่มีความพรอม

ที่สุด เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนนุคณะครูในการดาํเนนิการ มีอุปกรณในการดาํเนนิการ มกีารประชุม

คณะครูในการติดตามความกาวหนาทางดานวิชาการเปนประจาํทุกอาทิตย และมีความสัมพันธ

และการประสานงานที่ดีระหวางผูปกครองและชุมชน ผูเกี่ยวของมีความกระตือรือรนตองการที่จะ

พัฒนาระบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารใหความสนใจและครูมีความพรอมที่จะเขารวมการพัฒนา

ระบบ 

2.3  ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งเปนสนามในการวิจัยครั้งนี้  ตาม 

เกณฑในการคัดเลือกดังนี ้

2.3.1  เปนโรงเรียนทีย่ังไมมรีะบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2.3.2  เปนโรงเรียนที่มีความตองการในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2.3.3  ผูเกีย่วของยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 

2.4 ติดตอทําหนังสือขอความรวมมือทางราชการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 
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ไดนําสงหนงัสอืไปยังโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งดวยตนเอง 

2.5  เขาสูสนามอยางเปนทางการ  แนะนาํตนเอง สรางความคุนเคยและทําความเขาใจกับ 

ผูบริหารและผูสอนในการวิจยัในวนัที่คณะครูประชุมตามปกติ 

2.6  รวมกับผูบริหารและครูผูสอนคัดเลือกผูเกีย่วของในการวิจัยไดแก ผูบริหาร ผูสอนทกุคน 

ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทนผูปกครองและตัวแทนชุมชนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที ่ 

3 แตละระดับจํานวน 9  คน  โดยมีเกณฑการคัดเลือกนักเรียนคือ  มีความกลาแสดงออก  ใหความ

รวมมือในการดําเนนิการ สามารถประสานงานนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองได    ตัวแทนผูปกครอง

เปนตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน รวม 9  คน  โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูทีใ่หความรวมมอืใน

กิจกรรมของโรงเรียนเสมอ  ยินดีใหความรวมมือในการดําเนนิการ  สามารถประสานงานผูปกครองใน

ระดับชั้นที่เปนตัวแทนได และตัวแทนชุมชน 1 คน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกคือ  ใหความรวมมือใน

กิจกรรมของโรงเรียนเสมอ  ยนิดีใหความรวมมือในการดําเนินการ  เปนผูนาํชุมชน  ซึ่งรายชื่อผูรวม

ดําเนนิการวิจยัแสดงในภาคผนวก 

2.7 วางแผนการปฏิบัติงานในการศึกษาความจําเปนในการพัฒนาระบบ ดังแสดงในตาราง 

ตอไปนี้ 

 

ตาราง  7  แผนการปฏิบัติงานในการศึกษาความจําเปนในการพัฒนาระบบ 
 

วัน เดือน ป รายการ แหลงขอมูล เวลา เครื่องมือที่ใช 

5   กุมภาพันธ   

2549 

สนทนากลุมที่หองสมุด

โรงเรียน 

ผูสอน 9 คน 

นักเรียน 9 คน 

ผูปกครอง 9 คน 

  8.00-10.00 น. 

14.00-16.00น. 

10.00-11.00 น. 

-  คูมือการ

สนทนากลุม 

6-9  กุมภาพันธ   

2549 

สัมภาษณแบบเจาะลึกที่

หองสมุดโรงเรียน 

ผูบริหาร  1  คน 

ผูสอน  3  คน 

นักเรียน  3  คน 

ผูปกครอง  3  คน 

ผูนําชุมชน 1  คน 

8.00-10.00 น. 

8.00-15.00น. 

8.00-15.00 น. 

8.00-15.00 น. 

16.00-18.00 น. 

- แบบสัมภาษณ

เชิงลึก 

12-16 กุมภาพันธ   

2549 

สังเกตระบบการวัดและ

ประเมินผลแบบเดิมของ

ครูผูสอนระดับชั้นตาง ๆ 

ผูสอนทุกระดับช้ัน 9.00-15.00น. -  แบบสังเกต

ระบบการวัดและ

ประเมินผล 

23  กุมภาพันธ   

2549 

-ประชุมสรุปผลที่ไดที่หองสมุด

โรงเรียน 

-ตรวจสอบและสะทอนผล 

 

ผูบริหารและผูสอน

ทุกคน 

15.00-17.00 -  บันทึกการ

ประชุม 
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3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ (A)  เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการและความ

จําเปนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย

ดําเนนิการดงัตอไปนี้ 

3.1 การสนทนากลุม  (Focus  Group)  เพื่อศึกษาขอมูล  สภาพปจจุบัน ปญหา ความพรอม   

ความตองการและความจําเปน ปจจยัทีเ่กี่ยวของกับการวัดและประเมนิผล และกระบวนการและผลลัพธ

ในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยจัดกลุมสนทนากับผูเกี่ยวของ 3  กลุมคือ  

กลุมผูสอน จาํนวน  9  คน  กลุมนักเรียนจํานวน 9 คน  และกลุมผูปกครองจํานวน 9 คน  โดยแตละ

กลุมมีคุณลักษณะที่เปนตัวแทนในแตละกลุม คือ  กลุมผูสอนจะเปนตัวแทนครูทีส่อนในแตละระดับชั้น

และเปนตัวแทนครบทุกกลุมสาระการเรียนรู กลุมนักเรียนจะเปนนักเรียนที่เปนตัวแทนในแตละ

ระดับชั้น  และกลุมผูปกครองจะตัวแทนเปนผูปกครองของนักเรียนในแตละระดับชั้น  การพิจารณา

คัดเลือกผูรวมสนทนาในแตละกลุม  ผูวิจยั  ผูบริหารและครูรวมกันพิจารณาจากความเปนตัวแทนของ

คุณลักษณะแตละกลุมและตามความสมคัรใจ การกาํหนดประเด็นสนทนาไดแนวทางและนํามาจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดดําเนินการในตอนที่ 1 กําหนดเปนประเด็นเพื่อเปน

แนวทางในการสนทนากลุม  

3.1.1  เครื่องมือที่ใชในการสนทนากลุมคือ  คูมือการสนทนากลุม  โดยมีโครงสรางแนวคําถาม 

ที่กําหนดไว ซึง่ประกอบดวยคาํถามหลกั (main  questions) และคําถามขยาย (probe questions)  ที่มี

ความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณของกลุมและสภาพจริงในสนามที่ศึกษา  ประเด็น

คําถามเกี่ยวของกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน  บทบาทผูเกี่ยวของ  การมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผลของผูเกีย่วของ  องคประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน  หลังจากนั้นไดดําเนนิการตรวจสอบความตรงของเนื้อหารวมทั้งความ

เหมาะสมและความเปนไปไดของขอคําถามในคูมือการสนทนากลุม โดยคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณา  โดยมีเกณฑในการเลือกผูเชี่ยวชาญดังนี ้

        - มีวุฒทิางการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปหรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารยข้ึนไป 

        - มีประสบการณในการสอนหรือเปนวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการวดัและประเมินผล 

-  มีผลงานวิจยัทางดานการวัดและประเมนิผล 

      -  ยนิดีใหความรวมมือในการวิจัย  

โดยผูเชี่ยวชาญในการวจิัยครั้งนี้ไดแก 

- รองศาสตราจารยลัดดา     ศิลานอย   รองคณบดีฝายบริหารและผูอํานวยการศูนยพัฒนา 

วิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลัยขอนแกน 
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- รองศาสตราจารยประภาพร   ศรีตระกูล ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการวิจัย 

และวัดผลทางการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแกน 

- ดร.นุชวนา  เหลืององักูร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัย  

ขอนแกน 

- รองศาสตราจารย ดร.สมสรร    วงศอยูนอย ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 

และจิตวิทยา   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- รองศาสตราจารยชูศรี    วงศรัตนะ คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปรับปรุงแกไขคูมือการสนทนากลุมตามขอเสนอแนะเพือ่ใหสมบูรณแลวนาํไปใชจริง ตาม 

แผนที่กาํหนดไว  (ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 

     3.1.2  การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมดวยตนเองโดยมีผูชวยในการดําเนินการสนทนากลุม 

จํานวน  2  คน  ทําหนาที่ในการจดบันทึกขอมูล  1  คน และอํานวยความสะดวกในการสนทนากลุม  

จัดเตรียมอาหารวางและของที่ระลกึ  1  คน  โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

3.1.2.1  นัดหมายวนัเวลาดังแสดงในตาราง  6 และสถานที่ในการสนทนากลุมคือ 

หองสมุด  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

3.1.2.2  จัดกลุมสนทนามีการบันทึกเสียงไวโดยการขออนุญาตกลุมสนทนา 

ลวงหนา  เพื่อนํามาถอดขอความในการสนทนาภายหลังเพื่อนาํมาวิเคราะหขอมูล  ใชเวลาในการสนทนา

กลุมกลุมละประมาณ  2  ชัว่โมง   

3.1.3  การตรวจสอบขอมูล 

 ใชวิธกีารตรวจสอบขอมลูแบบสามเสาภายใน (Internal  Triangulation) ดานขอมูลตาม 

แหลงบุคคลในการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ได  โดยเปรียบเทียบขอมูลจากการตอบคําถามใน

ประเด็นเดียวกนัของกลุมผูสอน  นกัเรียนและผูปกครอง 

    3.1.5  การวเิคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาที่รวบรวมได 

3.2  การสมัภาษณแบบเจาะลึก (Indepth  Interview) เพื่อใหไดรายละเอียดที่จาํเปนตรงกนั 

มากที่สุด โดยสัมภาษณแบงเปน  4 กลุมคือ  ผูบริหารจํานวน  1 คน กลุมผูสอนจํานวน  3  คน  กลุม

นักเรียนจํานวน  3  คน  และกลุมผูปกครองจํานวน  3  คน  โดยแตละกลุมมีคุณลกัษณะทีเ่ปนตวัแทน

ในแตละกลุม การพิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมายในแตละกลุม ผูวิจัย  ผูบริหารและครูรวมกัน

พิจารณาจากความเปนตัวแทนของคุณลักษณะแตละกลุมและความสมัครใจ    โดยผูวิจัยไดนาํขอสรุป
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในตอนที ่ 1  และขอมูลที่ไดจากการสนนทนากลุม  มา

กําหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณแบบเจาะลึก   

3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก  คือ  แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก   

 โดยมีโครงสรางแนวคําถามทีก่ําหนดไว ซึง่ประกอบดวยคาํถามหลกั (main  questions) และคาํถาม

ขยาย (probe questions) ที่มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณของกลุมและ

สภาพจริงในสนามที่ศึกษา  โดยมีประเด็นคําถามเกี่ยวของกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมนิผล

ระดับชั้นเรียน บทบาทผูเกีย่วของ การมีสวนรวมในการวัดและประเมนิผลของผูเกีย่วของ องคประกอบ

และขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  หลังจากนั้นไดดําเนนิการตรวจสอบ

ความตรงของเนื้อหารวมทั้งความเหมาะสมและความเปนไปไดของขอคําถามในคูมอืการสนทนากลุม 

โดยคณะกรรมการ ควบคุมปริญญานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน  ปรับปรุงแกไขคูมือ

การสนทนากลุมตามขอเสนอแนะเพื่อใหสมบูรณแลวนาํไปใชจริง (ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 

3.2.2 การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนนิการสัมภาษณดวยตนเองโดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

3.2.2.1 นัดหมายวนัเวลาตามทีก่ําหนดไวในตารางที ่ 6  และสถานทีใ่นการสัมภาษณ 

คือ  หองสมุดโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

3.2.2.2 ดําเนนิการสัมภาษณโดยขออนุญาตบันทกึเสียงไวเพื่อนาํมาถอดขอความ 

ในการสนทนาภายหลงัเพื่อนาํมาวิเคราะหขอมูล  ใชเวลาในการดําเนินการสัมภาษณประมาณคนละ  

2  ชั่วโมง 

3.2.3 การตรวจสอบขอมูล 

 ใชวิธกีารตรวจสอบขอมลูแบบสามเสาภายใน (Internal  Triangulation) ดานขอมูลตาม 

แหลงบุคคลในการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ได  โดยเปรียบเทียบขอมูลจากการตอบคาํถามใน

ประเด็นเดียวกนัของกลุมผูสอน  นกัเรียนและผูปกครอง 

3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหา โดยใชขอมูลที่รวบรวมไดมา 

หาขอสรุปเปนสภาพปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหาอุปสรรค  การนําผลการ

ประเมินไปใช   หลกัการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   บทบาทของ

ผูเกี่ยวของที่มตีอการวัดและประเมินผล การมีสวนรวมในการวดัและประเมินผลของผูเกี่ยวของและ                   

องคประกอบ ข้ันตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
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4.  สังเกตระบบการวัดและประเมนิผลที่มีอยูเดิม (A) 
 เปนการรวมกันระหวางผูรวมวิจัย ในการสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียนและการเรียนการสอน

ของครู และระบบการวัดและประเมินผลที่มีอยูเดิม  เพื่อศึกษาวาครูมีปญหาในการวัดและประเมินใน

เร่ืองอะไรบางสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่  1-3 หรือไม โดยดําเนนิการดงันี ้

4.1   กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศกึษาครั้งนี้คือ ผูเกี่ยวของที่ไดคัดเลือก ไดแก  ผูสอนจํานวน   

9 คน นกัเรียนจากระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  1 ถงึระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ระดับชั้นละ 1  คนรวม

เปน  9  คน และผูปกครอง จาํนวน  9 คน    

4.2  เครื่องมือที่ใช / การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสังเกตแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยเปน 

ขอมูลในการสังเกตเกี่ยวกับระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่มีอยูเดิมโดยมีข้ันตอนใน

การสรางดงันี ้

4.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการวัดและประเมินผล 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และขอมูลที่ไดจากตอนที ่  3 เพื่อกําหนดโครงสรางในการ

สังเกต  และเกณฑการประเมนิระบบการวัดและประเมินผลที่มีอยูเดิม 

4.2.2 สรางแบบสังเกตตามโครงสรางที่กาํหนดขึ้น 

4.2.3 ตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของเนื้อหารวมทัง้ความเหมาะสมของการใช 
ภาษาโดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูเชีย่วชาญ  

4.2.4 ปรับปรุงแกไขแบบสังเกตทีส่รางขึ้นตามขอเสนอแนะเพือ่ใหสมบูรณแลวนาํไป 

ใชเก็บรวบรวมขอมูล  

(ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 

4.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยและผูเกีย่วของดําเนนิการสังเกตโดยใชแบบสังเกตแบบมีโครงสราง 

4.2.6 การตรวจสอบขอมูล 

     ใชวิธกีารตรวจสอบขอมลูแบบสามเสาภายใน (Internal  Triangulation) ดานขอมูล 

ตามแหลงบุคคลในการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ได  โดยเปรียบเทียบขอมูลจากการประเด็น

เดียวกนัของกลุมผูสอน  นกัเรียนและผูปกครอง 

4.2.7  การวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหา  โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

มาหาขอสรุปเปนความจําเปนและโครงสรางในการพัฒนาระบบ 
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5.  สรุปสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ และโครงสรางในการพฒันาระบบการวดัและ
ประเมนิผลระดับชัน้เรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 (A) 

ประชุมผูเกี่ยวของ  โดยนาํขอมูลจากตอนที่ 2 – 5  รวมกันสรุปถึงปญหาและความตองการ

จําเปนรวมทั้งขั้นตอนในการพัฒนาระบบเพื่อสรางความตระหนักในปญหาความจาํเปนในการพฒันา

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 
6.  ตรวจสอบขอมูลทีไ่ด (O) 

ผูเกี่ยวของรวมกันตรวจสอบขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที ่ 2 – 5  วาสอดคลองกับสภาพความ 

เปนจริงจริงหรอืไม 
 
7.  สะทอนผลใหผูเกีย่วของทราบ  (R) 

ผูรวมวิจัยรวมกันสะทอนผลจากการตรวจสอบขอมูลสรุป   โดยใชเวลาในการประชมุ 

จากตอนที่ 5 – 7  เวลา  15.00 น. -  16.00 น.  เปนเวลา  2  ชัว่โมง 

 
ขั้นที่  2  การสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
   เพื่อสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 
วิธีดําเนินการ 

    ข้ันนี้เปนการสรางระบบการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากข้ันที่ 1  

โดยนําขอมูลที่ไดมากาํหนดแนวทางการพัฒนาระบบ  รวมทั้งแนวทางตรวจสอบประสิทธิผลของระบบ  

โดยยึดหลักการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  คือ ใช

การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน  ใชวธิีการประเมินที่หลากหลาย    ใชวธิีการ

วัดและประเมนิที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม    ผูเรียนตรวจสอบ

ผลการเรียนได ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียน

การสอนและใชผลการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยแบงการดําเนินการออกเปน 3  ข้ันตอนคือ   

1.  วางแผนในการรางระบบ  (P) 

2.  จัดทํารางระบบและคูมือการใชระบบ รวมทัง้แบบประเมนิประสทิธผิลของระบบ (A) 

3.  การตรวจสอบโครงรางระบบและคูมือการใชระบบ รวมทั้งแบบประเมินประสทิธิผล 

ของระบบ (O) 
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4. การสะทอนผลและปรับปรุงโครงรางระบบ คูมือการใชระบบ และแบบประเมินประสิทธิผลของ

ระบบ  (R)  
 

1.  วางแผนในการรางระบบ (P)  
จากการปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544  พบวาผูเกี่ยวของตองการมีความรูความเขาใจใน

เร่ืองการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและมีความตองการที่จะมีการอบรมเพื่อใหเกิดความรูและ

ความเขาใจตรงกนั  ดังนัน้จึงไดกําหนดใหประชุมเชงิปฏิบัติการเปนเวลา 1  วนัสาํหรับผูเกี่ยวของทุกฝาย

เขารวม สรางความรูและความเขาใจใหตรงกันในการดําเนินการ  รวมทั้งรวมกนักําหนดบทบาทของแต

ละฝายตลอดจนใชเทคนิค SWOT ในการหาจุดแขง็ (strength) จุดออน (weakness) โอกาส 

(opportunity) และอุปสรรค (threat) สรางความตระหนกัรวมกัน และวางแผนสรางโครงรางระบบ   

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน คูมือการใชระบบฯ แบบประเมินประสิทธิผลของระบบและ

วางแผนดําเนนิการเมื่อเปดภาคการศึกษารวมกนั  และวันที่  2  สําหรับครูผูสอนเพือ่ใหมีความรู ทักษะ

และเจตคติที่ดีตอการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ในวนัแรกเปนการประชมุเชิงปฏิบัติการโดยได

เชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  คือ  รองศาสตราจารยลัดดา    ศิลานอย รองคณบดีฝาย

บริหารและผูอํานวยการศูนยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน  ใชระยะเวลา 6 ชัว่โมง ในวนัที่  9  มีนาคม  2549 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมี

จุดประสงคในการอบรมคือ 

1.1 เพื่อใหผูเกีย่วของมีความรูความเขาใจ  ตระหนักถึงความสําคัญของการวัดและประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

1.2 เพื่อเสริมพลังอํานาจของผูเกี่ยวของในการรวมกันพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

1.3  เพื่อรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช 2544 

1.4 เพื่อรางคูมือการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

1.5 เพื่อรางแบบประเมินประสทิธิผลของระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตาม 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 

   1.6  เพื่อวางแผนปฏิบัติการเมื่อเปดภาคเรียน  1  ปการศกึษา 2549 
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ประเด็นในการประชุมเสนอในกําหนดการดังตารางตอไปนี ้
 

ตาราง  8  กําหนดการประชมุเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ณ  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง อ.น้าํพอง  

จังหวัดขอนแกน วนัที ่ 9  มีนาคม  2549 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 

09.00- 10.00 น. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการวัด

และประเมินผลระดับช้ันเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544 

รศ.ลัดดา  ศิลานอย 

10.00 –10.30 น. ความสําคัญของการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2544  (สะทอนผลการเก็บขอมูล) 

อ.อังคณา ตุงคะสมิต 

10.30–11.30  น. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของ             

โรงเรียนในการพัฒนาระบบ 

รศ.ลัดดา/อ.อังคณา 

12.00–13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00–14.00  น. ปฏิบัติการรางระบบฯ รศ.ลัดดา/อ.อังคณา 

14.00–15.00  น. รางคูมือการใชระบบฯ รศ.ลัดดา/อ.อังคณา 

15.00–16.00  น. รางแบบประเมินประสิทธิผลของระบบและนัดหมายเพื่อ

วางแผนปฏิบัติการเปดภาคเรียน 

รศ.ลัดดา/อ.อังคณา 

 

วันที่สอง  ผูเกี่ยวของไดแก  ผูบริหาร  ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปท ี 1 – มัธยมศกึษาปที่  3  

จํานวน 14 คน เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  และมีผูสอนในระดับอนุบาลขอเขารับการอบรม 

เพิ่มเติมจาํนวน 2 คน โดยไดเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณตรงในการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คืออาจารยแสงทอง  ตุงคะสมิต  

วิทยฐานะเชีย่วชาญ (คศ. 4)  โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

อุดรธาน ี เขต  1   โดยใชระยะเวลาอบรม  6 ชั่วโมง ในวันที ่ 10  มนีาคม  2549  โดยมีจุดประสงคใน

การอบรมดังนี ้

1. เพื่อใหผูบริหารและผูสอนมีความรูความเขาใจ  มทีักษะและเจตคติที่ดีตอการวัด 

และประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

2. เพื่อเสริมพลงัอํานาจของผูบริหารและผูสอนในการรวมกนัพัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผล ระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 
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โดยมีประเด็นในการอบรมดงักําหนดการตามตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  9   กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง   การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียน  ตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ณ โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง อ.น้ําพอง  

จังหวัดขอนแกน วนัที ่ 10  มีนาคม  2549 
 

เวลา เรื่อง วิทยากร 

09.00-10.00  น. ความกาวหนาทางวิชาชีพครู อ.แสงทอง  ตุงคะสมิต 

10.00–11.00 น. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาสูการจัดทําแผนการจัด   

การเรียนรู 

อ.อังคณา ตุงคะสมิต 

11.00–12.00  น. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2544 

อ.แสงทอง ตุงคะสมิต/  

อ.อังคณา ตุงคะสมิต 

12.00–13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00–14.00  น. การสรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล อ.อังคณา ตุงคะสมิต 

15.00–16.00  น. เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  อ.แสงทอง  ตุงคะสมิต 

 
2.  จัดทํารางระบบและคูมือการใชระบบ รวมทั้งแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ (A) 

ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่  9  มีนาคม  2549 รางระบบ 

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนรวมกนั  โดยประยกุตใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  ตามองคประกอบ

ดังนี ้

2.1 ระบบวางแผน  (PIan)   

2.2 ระบบปฏิบัติการ (Act)  

2.3 ระบบตรวจสอบ (Observe)  

2.4 ระบบสะทอนผล (Reflect)   

ผูวิจัยและผูเกีย่วของรวมกนักําหนดองคประกอบตาง ๆ ในแตละระบบขางตน กําหนดแนวทาง         

ประเมินประสิทธิผลของระบบในแบบประเมินประสิทธิผลของระบบประเด็นตาง ๆ  โดยประยุกตใช

เกณฑมาตรฐานสาํหรับการประเมินที่กาํหนดโดย  Stufflebeam และคณะ (1981 อางอิงจาก  ศิริชัย  

กาญจนวาส.ี 2545 :178-180) โดยพิจารณาจากดานความเปนประโยชน ความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน

จริง  ความเหมาะสม  ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  และผลที่เกดิขึ้นกับผูที่เกีย่วของ 

ไดแก  ครู/ผูบริหาร  นักเรียน และผูปกครอง ในดานความพงึพอใจ ดานการวดัและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544   ไดแก   ใชการวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการเรียน

การสอน  ใชวธิีการประเมนิที่หลากหลาย  ใชวิธกีารวัดและประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา   
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เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม  ผูเรียนตรวจสอบผลการเรียนได  ตลอดจนการนําผลการประเมนิไปใช

ของผูที่เกีย่วของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน และใชผลการประเมนิเพือ่ตัดสินผลการเรียน

แลวรวมกนักําหนดตัวบงชี้และเกณฑเพื่อใชตรวจสอบประสิทธิผลของระบบที่สรางขึน้ 
 

3. การตรวจสอบโครงรางระบบและคูมือการใชระบบรวมทัง้แบบประเมินประสิทธิผล  ตัวบงชี้
และเกณฑในการประเมนิระบบ  (O) 
   ตรวจสอบโครงรางระบบ คูมือการใชระบบ แบบประเมนิประสทิธผิลของระบบ  ตัวบงชี้และ

เกณฑในการประเมินระบบในการประชมุเชิงปฏิบัติการวันที ่ 9  มนีาคม 2549 เปนการประเมนิกอน

นําไปทดลองใชโดยผูเกี่ยวของ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความสอดคลองของระบบและ

ศึกษาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข ปรับปรุงแกไขรวมกนัแลวตรวจสอบอีกครั้งโดยคณะกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธแลวประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญ 

   3.1  เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ไดแก 

3.1.1  แบบประเมินความเหมาะสมและความสมัพนัธขององคประกอบตาง ๆ ของ         

โครงรางระบบ  เปนการพจิารณาในแตละองคประกอบของโครงรางระบบวามีความเหมาะสมหรอืไม

และสิ่งควรจะปรับปรุงแกไขในแตละองคประกอบ 

3.1.2  แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางระบบ  เปนการพิจารณาวาองคประกอบ 

ตาง ๆ ของระบบมีความสอดคลองกนัมากนอยเพยีงใด  โดยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  3  

ระดับ  ที่ใชดัชนีความสอดคลองคือ  สอดคลอง  ไมแนใจ  ไมสอดคลอง   

     แบบประเมินทั้ง  2  ชุดมีข้ันตอนในการสรางดังนี้   

1)  กําหนดประเด็นจากการวเิคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของและ   

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของในการวิจัยแลวเขียนขอคําถามรวมกัน 

2)  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวปรับปรุงแกไขตาม 

ขอเสนอแนะ 

3)  ประเมินความสอดคลองโครงรางระบบโดยผูเชี่ยวชาญ  แลวปรับปรุงแกไขตาม 

ขอเสนอแนะ 

4) วิเคราะหขอมูลดวยการตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมินที่ไดรับ  กาํหนด 

เกณฑในการพิจารณา  หาคาเฉลี่ยแลวแปลความหมายจากคาเฉลีย่  ประเมนิความสอดคลองโดยใช

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดังนี ้       

5)  วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมและความสัมพนัธระหวางองคประกอบ 
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ตาง ๆ  ของโครงรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  โดยนาํคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละ

คนมาใหคาน้าํหนักคะแนนดังนี้  

มีความเหน็วา เหมาะสม ให    1    คะแนน 

มีความเหน็วา ไมเหมาะสมให    0    คะแนน 

   จากนั้นคํานวณคารอยละจากความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม  คะแนนความเหมาะสม 

คือ ถาคารอยละความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามมคีารอยละตั้งแต 60 ข้ึนไป  ถอืวาผูเชีย่วชาญมี

ความเห็นวาโครงรางระบบที่พัฒนาข้ึนมคีวามเหมาะสม  

   จากการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจาํนวน  5  คน  พบวาโครงรางระบบมีความเหมาะสมคิด

เปนรอยละ 100  และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญจนมีความสมบูรณพรอม

นําไปใชจริง  ผลการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญแสดงรายละเอียดในบทที ่ 4 

(ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 

             6)  วิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินความสอดคลองของโครงรางระบบ โดยใชคาดัชนี

ความสอดคลอง โดยนําคาํตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนกัคะแนนดังนี ้

มีความเหน็วา สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน    +1   

มีความเหน็วา ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน      0   

มีความเหน็วา ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน     -1   

   จากนั้นนํามาแทนคาโดยประยุกตใชสูตรการหาดัชนีความสอดคลอง (Item – Objective  

Congruence = IOC) เปนเกณฑในการพจิารณา (สําเริง  บุญเรืองรัตน.  2529: 95)  

 

       IOC   =   
n
R∑  

 

   เมื่อ          IOC    หมายถงึ    ดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R    หมายถงึ    คะแนนความคิดเห็น 

          n        หมายถงึ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ   

   ถาคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาโครงรางระบบมีความสอดคลอง       

กัน อยูในเกณฑที่ไมตองปรับปรุง 

   จากการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน  พบวาโครงรางระบบมีความสอดคลอง

ระหวาง 0.60ถึง 1.00  และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมีความสมบูรณ

แลวนําไปใชจริง  ผลการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญแสดงรายละเอียดในบทที่  4  (ตัวอยางเครื่องมอือยู

ในภาคผนวก ค) 
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3.2   เครื่องมือที่ใชในการประเมนิคูมือการใชระบบ ไดแก 

   แบบประเมนิความเหมาะสมของคูมอืการใชระบบวามคีวามเหมาะสมหรือไมเหมาะสมและ 

ส่ิงทีค่วรปรับปรุง   โดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้   

1) กําหนดประเด็นจากการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของในการวิจัยแลวเขียนขอคําถามรวมกนั 

2) ผูวิจัยและผูเกีย่วของรวมกันตรวจสอบแบบประเมินที่กาํหนด ปรับปรุงแกไข 

3) ตรวจสอบโดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลวปรับปรุงแกไขตาม 

ขอเสนอแนะ 

4) ประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชระบบโดยผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงแกไข 

ตามขอเสนอแนะ 

5) วิเคราะหขอมูลจากการประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชระบบโดย 

ผูเชี่ยวชาญ  ดวยคารอยละ  โดยนําคาํตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคาน้ําหนกัคะแนนดงันี ้ 

มีความเหน็วา เหมาะสม ให    1    คะแนน 

มีความเหน็วา ไมเหมาะสมให    0    คะแนน 

   จากนั้นคํานวณคารอยละจากความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม  คะแนนความเหมาะสม 

คือ ถาคารอยละความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามมคีารอยละตั้งแต 60 ข้ึนไป ถอืวาผูเชีย่วชาญมี

ความเห็นวาคูมือการใชระบบที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 

   จากการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจาํนวน  5  คน  พบวาคูมือการใชระบบมีความเหมาะสม

ต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป  และผูวิจยัไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมีความสมบูรณ

พรอมนาํไปใชจริง  ผลการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญแสดงรายละเอยีดในบทที่  4 

(ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 

3.3  เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสทิธผิลของระบบ   ไดแก 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี ้

3.3.1 ผูเกีย่วของและผูวิจัยรวมกนักาํหนดตัวบงชี้และเกณฑในการประเมนิประสทิธผิล 

ของระบบ  โดยประยุกตใชเกณฑมาตรฐานสาํหรับการประเมินที่กาํหนดโดย  Stufflebeam และคณะ 

(1981; อางองิจาก  ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2545:178-180) โดยพิจารณาจากดานความเปนประโยชน   

ความเปนไปไดในการปฏิบัติงานจริง  ความเหมาะสม  ความถกูตองและความนาเชื่อถือของขอมูลและ 

ผลที่เกิดขึ้นกบัผูที่เกี่ยวของ ไดแก  ครู/ผูบริหาร  นกัเรยีน และผูปกครอง ในดานความพึงพอใจ ดาน

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ไดแก   ใชการวัดและประเมินผล

เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใชวิธีการวัดและประเมินที่
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สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม    ผูเรียนตรวจสอบผล การเรียนได  

ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอนและใช

ผลการประเมนิเพื่อตัดสินผลการเรียน 

3.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงชี้และเกณฑ ในแบบประเมินประสิทธิผล 

โดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

3.3.3 ประเมนิความสอดคลองของตัวบงชีแ้ละเกณฑในแบบประเมินประสิทธิผล โดย 

ผูเชี่ยวชาญ เปนการพิจารณาวา แบบประเมนิประสิทธิผลของระบบมีความสอดคลองกบัประเดน็ทีก่ําหนด

ไวมากนอยเพยีงใด  โดยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ที่ใชดัชนีความสอดคลองคือ 

สอดคลอง  ไมแนใจ  ไมสอดคลอง   

   แบบประเมินประสิทธิผลของระบบมีข้ันตอนในการสรางดังนี้   

1) กําหนดตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินระบบจากการสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของในการวิจัยแลวเขียนขอคําถามรวมกัน 

2) นําแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา 

พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม  แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  เพือ่นาํไปใชประเมนิประสทิธผิล

ของระบบในขัน้ตอนการวิจยัขั้นที ่ 3  การทดลองใชระบบ 

   จากการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน  พบวาแบบประเมินประสิทธิผลมีความ

เหมาะสมตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป  และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมี

ความสมบูรณพรอมนําไปใชจริง และดานความสอดคลองของตัวบงชี้และเกณฑในแบบประเมิน

ประสิทธิผล  พบวามีความสอดคลอง 1.00  ทุกประเดน็ และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญจนมีความสมบรูณพรอมนําไปใชจริง  ผลการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญแสดงรายละเอียด

ในบทที่  4  (ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 
 
4. การสะทอนผลและปรบัปรุงโครงรางระบบ คูมือการใชระบบ และแบบประเมินประสิทธิผล
ของระบบ  (R) 
   นําขอมูลที่ไดจากการประเมินโครงรางระบบ คูมือการใชระบบ และแบบประเมินประสิทธิผลของ

ระบบจากผูเชีย่วชาญนํามาเปนเกณฑในการปรับปรุงแกไขรวมกัน  โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา

ดังนี ้

    4.1 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางระบบ คูมือการใชระบบและแบบประเมิน

ประสิทธิผลของระบบ เมื่อเทยีบกับเกณฑพบวามีความเหมาะสมรอยละ 80 ข้ึนไปและมีความสอดคลอง

ต้ังแต 0.60 ข้ึนไป  จงึคงไว  
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    4.2 สวนขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในโครงรางระบบ  คูมือการใชระบบและแบบประเมิน

ประสิทธิผลของระบบทีพ่ัฒนาขึ้นไดนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหสมบูรณกอนนาํไปใชจริง 

 

ขั้นที่  3  การทดลองใชระบบ 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาประสิทธผิลและความเหมาะสมของการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน 
วิธีดําเนินการ 

    การดําเนินงานในขั้นนีเ้ปนการศึกษาประสิทธิผลของระบบดวยการนําไปปฏิบัติจริง หลังจาก

ที่ไดพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมแลว ผูวิจยัไดประยุกตใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวมและการประเมินเชิงปฏิบัติการเปนกลไกควบคุมในระหวางการทดลองใชระบบ โดยมี       

รายละเอียดดงันี ้

     1.  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของ รวมกันวางแผนเตรียมใชระบบในข้ันเริ่มตนโดยเก็บรวบรวม

ขอมูล  วเิคราะหขอมูล  ใหขอมูลปอนกลบั และเจรจาตอรองเพื่อหาฉนัทามติ  (P) 

     2.  ดําเนินการใชระบบในขั้นการติดตามความกาวหนาโดยเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห

ขอมูลและใหขอมูลปอนกลับ (A) และ รวมกันสังเกตการปฏิบัติการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

ตลอดจนประเมินประสทิธิผลของระบบ (O)  โดยเนนการบูรณาการการวัดและประเมินผลกับการเรียน

การสอน  การวัดทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา  การใชวิธกีารวัดและประเมนิทีห่ลากหลาย  การมี

สวนรวมของผูเกี่ยวของและการนาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน และปรบัปรุงการสอนของ

ผูสอน 

3.  นาํผลที่ไดมาสะทอนผลการปฏิบัติรวมกัน (R) ในขัน้สรุปรวม  (ใชวจิัยเชงิปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวมรวมกับการประเมินเชงิปฏิบัติการ) 

ในการนาํระบบการวัดและประเมินผลที่พัฒนาข้ึนไปใช  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของรวมกัน 

วางแผนอยางเปนระบบ    โดยนําเสนอแผนปฏิบัติการตอที่ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อชี้แจงสรางความเขาใจ

ที่ตรงกับและรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลวรวมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสมบูรณกอนนําไป

ดําเนนิการโดยดําเนนิการ  2  วงรอบดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง  10  แผนปฏิบัติการการใชการประเมินเชิงปฏิบัติการรวมกับการวิจัยเชงิปฏบัิติการ 

 
วงรอบ ขั้นการประเมินเชิง

ปฏิบัติการ 
ระยะเวลา การดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเริ่มตน 

 

8  มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2549 

1) เก็บรวบรวมขอมูล  

2) การวิเคราะหขอมูลที่ได 

3)  การใหขอมูล

ปอนกลับ   

4)  การเจรจาตอรอง 

ผูวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

ขั้นติดตาม

ความกาวหนา 

 

8-28 กรกฎาคม 2549 ติดตามความ กาวหนาใน

ดําเนินการตาม 

ระบบวางแผน 

ระบบปฏิบัติการ 

ระบบตรวจสอบ 

ระบบสะทอนผล 

ผูวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

1 

(8 มีนาคม – 

28 กรกฎาคม

2549) 

ขั้นสรุปรวม 28 กรกฎาคม 2549 สรุปผลจากการปฏิบัติ

ตามระบบที่พัฒนาขึ้น 

ผูวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

ขั้นเริ่มตน 

 

4  สิงหาคม 2549 1) เก็บรวบรวมขอมูล  

2) การวิเคราะหขอมูลที่ได 

3)  การใหขอมูล

ปอนกลับ   

4)  การเจรจาตอรอง 

ผูวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

ขั้นติดตาม

ความกาวหนา 

 

4 สิงหาคม - 6 ตุลาคม 

2549 

ดําเนินการตาม 

ระบบวางแผน 

ระบบปฏิบัติการ 

ระบบตรวจสอบ 

ระบบสะทอนผล 

ผูวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

2 

(4 สิงหาคม – 6 

ตุลาคม  2549) 

ขั้นสรุปรวม 6 ตุลาคม 2549 สรุปผลจากการปฏิบัติ

ตามระบบที่พัฒนาขึ้น 

ผูวิจัยและ

ผูเกี่ยวของ 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนนิการในวงรอบที่  1  ดังนี ้
1.  ผูวิจยัและผูเกี่ยวของ รวมกนัวางแผนเตรียมใชระบบในขั้นเริ่มตนโดยเกบ็รวบรวมขอมูล  
วิเคราะหขอมูล  ใหขอมลูปอนกลับ และเจรจาตอรองเพื่อหาฉันทามติ (P) 
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ขั้นเริ่มตน 
ในขัน้ตอนนี้ผูเกี่ยวของในการวิจัยคือ  ครูผูสอน  ผูบริหาร  ผูปกครองและนกัเรยีน ที่มสีวนรวม 

ในการวิจัยตั้งแตเร่ิมตนประชุมเชิงปฏิบัติการในการตั้งเปาหมาย  สรางทีมงานและตัดสินใจวางแผนใน

การดําเนินงานรวมกนั  โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

    1.1 การเกบ็รวบรวมขอมูล บันทกึขอมูลที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเปาหมาย

รวมกัน  เปาหมายเฉพาะและเปาหมายที่ขัดแยง  การสรางทีมงานคือผูเกีย่วของในการวจิัยและการวางแผนใน

การดําเนินงานดวยการทาํแผนปฏิบัติการ 

    1.2  การวิเคราะหขอมูล  สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 

    1.3  การใหขอมูลปอนกลับ  รวมกันตรวจสอบขอมูลที่สังเคราะห 

    1.4  การเจรจาตอรอง เพื่อหาฉันทามติในการดําเนินการ 
2.  ดําเนนิการใชระบบในขั้นการติดตามความกาวหนาโดยเก็บรวบรวมขอมลู  วิเคราะหขอมูล
และใหขอมูลปอนกลับ (A)และรวมกนัสังเกตการปฏิบัติการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของระบบ (O) 
ขั้นติดตามความกาวหนา 

ครูผูสอนดําเนินการใชระบบการวัดและประเมินผล โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 

วัดและประเมนิผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ใชการวัดและประเมินผลดวยวธิีการทีห่ลากหลาย 

โดยผูเกี่ยวของรวมกันนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการสอนของครูและผูเกี่ยวของ

รวมกันสาํรวจจุดออนจุดแข็งเกี่ยวกับความกาวหนาและประเมินระบบที่ทดลองใช โดยใชเครื่องมือที่

สรางขึ้น  โดยอาจปรับและพัฒนายทุธวิธเีพื่อใหบรรลุเปาหมายได โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

     เครื่องมือทีใ่ชในการทดลองประกอบดวย 

       2.1.1  ระบบการวดัและประเมนิผลระดับชั้นเรียนที่พฒันาข้ึนและคูมือในการดําเนนิการ  

     2.1.2 เครื่องมือที่ใชประเมินผลระบบทีท่ดลองใช ไดแก  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ 

ของครูผูสอน นักเรียนและผูปกครอง แบบบันทกึและสรุปผลการดําเนนิงานของผูเกี่ยวของและแบบ

บันทกึขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครผููสอนที่รวมกนัสรางขึน้  เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธและผูเชีย่วชาญพิจารณาตรวจสอบแลวแกไขเพื่อใหสมบูรณเมือ่นําไปใชจริง 

2.2 ดําเนนิการใชระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล เนนกระบวนการในการดําเนนิการใชระบบ โดยดําเนินการ 

ดังนี ้

2.3.1 เก็บขอมูลโดยใชแบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบบันทึกและสรุปผล 

การดําเนินงานของผูเกี่ยวของและแบบบันทึกขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครูผูสอนที่สรางขึ้น  
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2.3.2 ตรวจผลจากแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ แบบบันทึกและสรุปผล 

การดําเนินงานของผูเกี่ยวของและแบบบันทึกขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครูผูสอนโดยใชวธิกีาร

ทางสถิติและ การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางขอสรุป 

           2.4  วิเคราะหขอมูล  จัดระบบขอมูลและวิเคราะหใหเหน็ภาพรวมของการทํางาน 

                2.5  การใหขอมูลปอนกลับแกผูเกี่ยวของแลวรวมกนัตรวจสอบขอมูล 
3. นําผลที่ไดมาสะทอนผลการปฏบัิติรวมกนั  (R)   
ขั้นสรุปรวม 
   หลังจากสังเกตและประเมินระบบการวัดและประเมินผลในตอนที่ 2 แลวรวมกันนําขอมูล

จากตอนที ่ 1 – 2  สังเคราะหสรุปและประชุมเชงิปฏิบัติการรวมกนัพิจารณาวา    ระบบที่พฒันาขึ้น

บรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม แลวรวมกนัประเมนิประสทิธิผลของระบบโดยใชแบบประเมนิประสิทธผิล

ของระบบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับตามวิธขีอง Likert   ที่สรางขึ้นในขั้นที่  3  แลว

รวมกันสรุปประสิทธิผลของระบบในดานตาง ๆ โดยพิจารณาจากดานความเปนประโยชน ความเปนไป

ไดในการปฏิบัติงานจริง  ความเหมาะสม  ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลและผลที่เกิด

ข้ึนกับผูทีเ่กี่ยวของ ไดแก  ครู/ผูบริหาร  นักเรียน และผูปกครอง  ในดานความความพึงพอใจ ดาน   

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544   ไดแก   ใชการวัดและประเมินผล

เปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน  ใชวธิีการประเมนิที่หลากหลาย    ใชวิธีการวัดและประเมินที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา   เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม    ผูเรียนตรวจสอบผลการเรียนได  

ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน  และ

ใชผลการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน (รายละเอียดอยูในบทที ่ 4) 

   หลังจากดําเนนิการสะทอนผลในรอบที ่  1  แลวผูเกี่ยวของรวมกันพจิารณาจุดบกพรองและ

ปรับปรุงแกไขในวงรอบที่  2  ตอไป 

   ในรอบที่  2  ดําเนนิการตามแนวทางที่ไดรับการปรับปรุงจากการสะทอนผลในรอบที ่ 1  และ

ในรอบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงผูเกี่ยวของและวิชาที่สอนเนือ่งจากอาจารยสาคร  จนัโทไดรับการอนมุัติให

ยายโรงเรียน อาจารยสันทดั อัดโดดดร จึงเปลี่ยนจากการสอนวิชาคอมพิวเตอรมาสอนวิชาสังคมศึกษา

แทน อาจารยมาใหมแทนอาจารยสาคร คือ อาจารยธนพร  ปรีดาพันธุ สอนชวงชัน้ที่ 2,3 วิชา

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร และอาจารยเผด็จ  เมืองผุยปวยตองรับการรักษาตัวทีโ่รงพยาบาล

ดังนัน้อาจารยศรัญญา  สีนุยจงึไดประจําชั้นประถมศกึษาปที ่ 3  แทน  นอกจากนีย้ังมีการเพิ่มเติม

ผูเกี่ยวของคือผูสอนอีก 2  คนที่สอนในระดับชั้นอนุบาล จึงมีคณะกรรมการทัง้หมด 35  คน 
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ขั้นที่ 4  การประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อประเมนิและปรับปรุงระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544 
วิธีดําเนินการ 

     การดาํเนนิการขัน้นีเ้ปนการประเมนิผลหลังจากนาํระบบการวดัและประเมนิผลระดับชั้นเรียน

ไปทดลองใชเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ สําหรับนําไปใชปรับปรุงองคประกอบตาง ๆ ของระบบใน

สวนที่ยงัพบขอบกพรอง  โดยดําเนนิการดังนี ้

      1.  ผูเกี่ยวของวางแผนการดําเนนิการและเตรียมเครื่องมือในการประเมิน  (P) 

      2.  ดําเนนิการประเมินระบบหลังจากทดลองใช  (A) 

      3.  ตรวจสอบแนวทางและการดําเนินการในการประเมนิระบบ (O) 

              4.  ดําเนนิการปรับปรุงระบบ  (R) 
 
1.  ผูเกี่ยวของวางแผนดําเนินการและเตรียมเครื่องมือในการประเมิน  (A) 

ในการเตรียมเครื่องมือผูเกี่ยวของรวมกันดาํเนนิการดังตอไปนี้ 

1.1  วางแผนเตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมิน แนวทางในการประเมิน  และระยะเวลา 

ที่ใชในการประเมิน ซึง่ประเมินโดยการสัมภาษณผูที่เกีย่วของไดแก  ผูบริหาร  1 คน ตัวแทนชมุชน 1 

คนและผูเกี่ยวของอื่น ๆ เลอืกโดยการสุมอยางงายดวยการจับฉลากตัวแทนชวงชัน้ละ  1  คน  เปน

นักเรียน 3 คน  ผูสอน 3 คน ผูปกครอง 3 คนชวงชัน้ละ 1  คน    โดยเครื่องมือทีใ่ชในการประเมินคอื  

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  โดยดําเนินการดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  11   การดําเนนิการประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล 
 

วัน เดือน ป รายการ เครื่องมือที่ใช สถานที่ 

6 ตุลาคม 2549 ประชุมวางแผนเตรียมและ

สรางเครื่องมือ 

แผนดําเนินการ หองประชุมโรงเรียน

บานนาศรีดงเค็ง 

6  พฤศจิกายน 2549               

เวลา 9.00-11.00 น. 

สัมภาษณผูบริหาร แบบสัมภาษณ หองผูบริหาร 

6 พฤศจิกายน 2549 

เวลา 16.00-18.00 น. 

สัมภาษณตัวแทนชุมชน แบบสัมภาษณ บานตัวแทนชุมชน 
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 ตาราง  11   (ตอ) 
 

วัน เดือน ป รายการ เครื่องมือที่ใช สถานที่ 

7 พฤศจิกายน 2549 

เวลา 15.00-19.00 น. 

8 พฤศจิกายน 2549 

เวลา 15.00-17.00 น. 

สัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่  

1,3 

สัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่ 2   

แบบสัมภาษณ หองเรียนและบาน

นักเรียน 

หองเรียน 

7 พฤศจิกายน 2549 

เวลา 8.00-12.00 น. 

8 พฤศจิกายน 2549 

เวลา 8.00-10.00 น. 

สัมภาษณผูสอนชวงชั้นที่ 1,2 

 

สัมภาษณผูสอนชวงชั้นที่  3 

แบบสัมภาษณ หองประชุมโรงเรียน 

9 พฤศจิกายน 2549 

เวลา 13.00 -  19.00 น.  

สัมภาษณผูปกครองชวงชั้นที่ 

1 – 3 

แบบสัมภาษณ บานผูปกครอง 

20 พฤศจิกายน 2549 

เวลา  14.00 – 16.30 น. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตรวจสอบสะทอนผลการ

ประเมิน ปรับปรุงแกไขระบบ

ประเมิน 

บันทึกการประชุม หองประชุมโรงเรียน 

 

1.2 ผูเกี่ยวของรวมกันสรางเครื่องมือที่ใชประเมินหลังการทดลองใชระบบซึ่งมีข้ันตอน 

ดังตอไปนี ้

1.2.1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบสัมภาษณและประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกบัการดําเนินการ 

ใชระบบ  ผลของการนําระบบการวัดและประเมินผลไปใช ปญหาและอุปสรรคและสิ่งที่ควรปรับปรุง 

1.2.2 สรางแบบสัมภาษณจากประเด็นที่กาํหนดขึ้น 

1.2.3 นาํแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

1.2.4 นาํผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณเพื่อใชในตอนที ่ 2 

(ตัวอยางเครื่องมืออยูในภาคผนวก ค) 
2.  ดําเนนิการประเมินระบบหลังจากทดลองใช  (A) 

การประเมนิผลระบบโดยผูวจิัยและผูเกี่ยวของในการวิจยั  ไดดําเนินการประเมินดงันี ้

2.1  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางตามแบบ 

สัมภาษณที่สรางขึ้น 

2.2  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจัยดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางตามตารางที1่2   

แลวนําผลมาวิเคราะหโดยการอธิบายเชงิพรรณนา (Description) 
 



 

 

109 

3.  ตรวจสอบแนวทางและการดําเนินการในการประเมินระบบ (O) 
        ผูเกี่ยวของรวมกนัตรวจสอบการประเมินระบบวามคีวามเหมาะสมหรือไม  ผลเปนอยางไรโดย

การประชุมเชงิปฏิบัติการในวันที่  20 พฤศจิกายน 2549   

 
4.  ดําเนนิการปรับปรุงระบบ  (R) 

การประเมินผลและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหลังจากรวมกัน 

ตรวจสอบแลว  โดยพิจารณาจาก 

4.1 ผลจากการประเมินเชิงปฏิบัติการ 
4.2 ผลจากการประเมินประสทิธผิลของระบบ 

4.3 ผลจากการประเมินหลังการใชระบบ 

4.4 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่ประเมนิระบบ 

4.5 ขอคิดเห็นของผูเกี่ยวของในการวิจยัที่มีตอการพัฒนาระบบ 

ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประเมนิผลระบบทัง้หมดจะนําไปปรับปรุงระบบโดยดําเนนิการดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหผลการประเมินจากการประเมินเชิงปฏิบัติการ  การประเมินประสิทธิผล 

ของระบบการประเมินหลังการใชระบบเพือ่ใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงและพฒันา 

2) นําขอสรุปที่ไดไปปรับปรุงระบบใหเหมาะสม 

3) นําระบบที่ปรับปรุงแลวใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวทํา 

การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  

 

การจัดการขอมูลจากการวิจัย 
   เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัและพฒันาโดยประยุกตใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม  การเก็บรวบรวมขอมูลมีทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดังนั้นขอมูลที่รวบรวมไดจึง

มีจํานวนมากและมีความหลากหลายโดยสวนใหญจะเปนขอมูลเชงิคุณภาพ  ดังนัน้ผูวิจัยจงึไดดําเนนิการ

จัดการขอมูลจากการวิจัยดงันี ้

        1.  จําแนกหมวดหมูขอมูลที่รวบรวมไดตามประเภทขอมูลที่มีลักษณะเชิงปริมาณ 

(Quantitative  Data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative  Data) 

    2.  การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจยัไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเปน  3 ระยะคือ 

     2.1  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  โดยผูวิจยัวิเคราะหผลทนัททีี่รวบรวมขอมูลภาคสนาม

เสร็จ   เพื่อพิจารณาความเพยีงพอและความสมบูรณของขอมูลที่รวบรวมได    
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     2.2  การวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด   หลังจากวเิคราะหขอมูลเบื้องตนแลวเพื่อทบทวน

ดูความสอดคลองและความตรงของขอมูล  เพื่อนําไปสะทอนผลรวมกับผูเกี่ยวของ 

     2.3  การวิเคราะหเพื่อสรุปภาพรวม  หลังจากสะทอนผลรวมกับผูเกี่ยวของและเมื่อ

ดําเนนิการตามขั้นตอนตาง ๆ ของการวจิัยครบแลวเพื่อสรุปภาพรวมของการวิจัยรวมกับผูเกี่ยวของและนํา

ผลการวิเคราะหสรุปเปนรายงานการวิจัย 

    3.  การตรวจสอบขอมูลและการยนืยันขอสรุป   ใชวิธีการดังตอไปนี้ 

     3.1  ขอมูลเชงิปริมาณ  ดําเนนิการดงันี ้

       3.1.1  ใชตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากแบบสังเกต  แบบสอบถามตางๆ 

กับสภาพจรงิในโรงเรียนที่ไดจากการรวบรวมขอมูลเชิงคณุภาพ     และนําผลการวิเคราะหนัน้มาสะทอนผล

รวมกับผูเกีย่วของเพื่อพจิารณารวมกนัวาสอดคลองกับความเปนจริงและมีความนาเชื่อถือมากนอยแคไหน 

       3.1.2  ใชการตรวจสอบจากผูรวบรวมขอมูลหลายคนและหลายกลุมเพือ่ยืนยนั

ความสอดคลองกันในแตละกลุม   แลวนําขอมูลที่ไดไปสะทอนผลรวมกนั  หากขอมูลที่ไดไมสอดคลองกัน

ก็จะมีการอภิปรายและหาขอสรุปรวมกัน 

3.2  ขอมูลเชงิคุณภาพ  ดําเนินการดังนี ้

 3.2.1  ใชการตรวจสอบวิธีการสามเสา (Triangulation)  โดยใชแหลงขอมลูหลาย ๆ  

แหลงและใชวธิีการตาง ๆ เพื่อใหมัน่ใจวา  ขอมูลที่เกบ็มาไดมีความตรง  ความเทีย่งและความสมบูรณ  

ซึ่งผูวิจยัไดใชวิธีการสามเสา  2  วิธีการไดแก  

3.2.1.1 วิธกีารสามเสาภายนอก(External  Triangulation) ผูวิจยัตรวจสอบโดย 

การเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการวิจัยกับขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ภายนอก  ไดแก  ขอมูลอื่น ๆ ของ

โรงเรียน  ภาพถาย  ขอมูลจากผูปกครองและนกัเรยีนที่ไมไดเปนผูรวมวิจยั  เปนตน 

3.2.1.2 วิธกีารสามเสาภายใน (Internal  Triangulation) ผูวิจัยไดดําเนนิการโดย 

ใชเทคนคิตาง ๆ ภายในการวจิัยครัง้นี ้ เพื่อเสริมสรางความตรงในการวิจยัซึง่เทคนิคที่นาํมาใชไดแก 

        -  การใชขอมูลจากกลุมทีห่ลากหลาย  เพื่อเปรียบเทยีบทรรศนะที่แตกตางกนั  

โดยกลุมที่ตางกันยอมมีการรับรูความจริงที่ตางกัน คือ ผูบริหาร  กลุมผูสอน  กลุมนักเรียน  กลุมผูปกครอง

และผูนําชุมชน 

              -  การใชวิธกีารและเทคนคิที่แตกตางกนัเพื่อสํารวจตรวจสอบในหวัขอเดียวกนั  

เชน  ใชการสนทนากลุม   การสัมภาษณ  และการสงัเกต  โดยใหทุกฝายมีสวนรวม 

            -  การใชการตรวจสอบโดยบุคคลในกลุมเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  หาก

ตรวจสอบแลวเห็นขดัแยงกันก็จะมีการหาฉนัทามติ   และตรวจสอบบุคคลภายนอกกลุมคือผูเชี่ยวชาญและ
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คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธซึง่เปนทีม่ีความรู  ความเชี่ยวชาญในเรื่องการวัดและประเมินผลจะทํา

ใหขอมูลที่ไดมคีวามสมบูรณยิ่งขึ้น 

      3.2.2 การตรวจสอบรองรอยหลักฐาน  ในการดําเนนิการวจิัยในขั้นตอนทีผู่วิจัยไมได

เขาไปรวมในกระบวนการผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลกับเอกสารตาง  ๆ  ของทางโรงเรียนที่เก็บรวบรวมมา  

เชน  บันทึกการประชุม  บันทกึการสอนของผูสอน  เครื่องมือตาง ๆ ที่ใหผูเกี่ยวของบันทึก  เปนตน 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2544 โดยใชการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    

ในบทนี้ผูวิจัยจาํแนกผลการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ตอนในการดําเนนิการวจิัย และนาํเสนอเปน  4  ตอนไดแก 
 

ตอนที่  1   ผลการศกึษาขอมูลพื้นฐาน  เปนผลของการรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของเพื่อนาํ 

มาสรางระบบใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย 

ตอนที่  2  ผลการสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เปนผลการสราง 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนใหสอดคลองกับขอมูลที่ได โดยนําขอมูลพื้นฐานทีไ่ดมา

กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ  และกาํหนดองคประกอบของระบบ 

ตอนที่  3  ผลการทดลองใชระบบ   โดยการนาํระบบการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน 

ไปสูการปฏิบัติ เปนผลการดําเนินงานนาํระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปปฏิบัติใน

สภาพการณจริงกับกลุมเปาหมาย   

ตอนที่  4  ผลการประเมนิและปรับปรุงระบบ  เปนผลการดําเนนิการประเมนิผลหลงัจาก 

นําระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปทดลองใชเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ สําหรับ

นําไปใชปรับปรุงองคประกอบตาง ๆ ของระบบในสวนทีย่ังพบขอบกพรอง 

ผลการวิเคราะหขอมูลมีทัง้เชงิปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีรายละเอียดในแตละตอนดังนี ้

 
ตอนที่  1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

วัตถุประสงคของการศึกษาในขั้นตอนนี้คือ  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก  แนวคิดทฤษฎีและ 

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การพัฒนา

ระบบ  การประเมินเชงิปฏิบัติการ  และการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและวิเคราะหสภาพ

ปจจุบัน ปญหาและความตองการจาํเปนในการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 ของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง โดยศึกษาขอมูลจาก

แหลงขอมลู  3  แหลงไดแก   

  1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช 2544 การพฒันาระบบ การประเมนิเชงิปฏิบัติการ และการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

โดยวิเคราะหขอมูลและสรุปเปนกรอบแนวคิดและขัน้ตอนในการวิจยั ดังรายละเอียดในบทที ่2 
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2.  ศึกษาความคิดเหน็ผูเกีย่วของดวยการสนทนากลุม และสมัภาษณแบบเจาะลกึ โดยใชคูมอื

การสนทนากลุมและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น  แลวสรุปในประเด็นตอไปนี้ 

      2.1   ขอมูลทั่วไปของผูเกี่ยวของ   

              ดานผูบริหาร   กําลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา  อายุราชการ 24  

ป  ประสบการณในการบริหารโรงเรียน  17  ป  เปนผูบริหารโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  5  ป ที่พกัอยูไม

ไกลจากโรงเรียนโดยอยูอีกหมูบานหางไปประมาณ  3  กิโลเมตร  ซึ่งกําลังพัฒนาโรงเรียนในดาน

ส่ิงแวดลอม ระบบงานของโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  ดานผูสอน ครูทุกคนจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีดานการศึกษา  จบปริญญาโทดานการศึกษา 1  คน  กําลังศึกษาระดับปริญญาโท

ดานการศึกษา  2  คน  สวนใหญมีวิทยฐานะชํานาญการ  มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 2 คน  เปน

พนักงานราชการ 1 คน  ทุกคนมีอายุราชการ  10 ปข้ึนไป  สวนใหญมีบานพักในหมูบานและทํางานที่

โรงเรียนนี้ 10 ปข้ึนไป  เคยไดรับเกียรติบัตรดานการสอน  ดานนักเรียน  ทุกคนบานใกลโรงเรียน  

ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สวนใหญเคยไดรับรางวัลทางการเรียน  ดานผูปกครอง  ทุกคน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บานใกลโรงเรียน และเขารวมกิจกรรมโรงเรียนเปนประจํา  ดานผูนําชุมชน

ขณะนี้บุตรหลานกําลังศึกษาในโรงเรียน  มีบานใกลโรงเรียน  มักเขารวมกิจกรรมโรงเรียนเปนประจํา 

      2.2 สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   

             โรงเรียนบานนาศรีดงเค็งผูทําหนาทีห่ลักในการประเมนิคือ ผูสอน  บุคคลอื่น ๆ ยงัไม

มีสวนรวมในการประเมิน  ผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยตางคนตาง

วัดผล  สวนใหญประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรูความจําและนําผลการประเมินไปตัดสินผล

การเรียน   ยงัไมมีการนาํผลการประเมนิไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 
“ ตอนนี้ที่ใชกันโดยทั่วไป  สวนมากคือใชแบบทดสอบ  สวนการสังเกตก็ยังไมเปนรูปแบบ สวนมาก 

ทําตามหนาที่ตามแบบตาง ๆที่เคาใหทํา พวก ปพ.ตาง ๆ  การประเมินทักษะนักเรียนยังไมเปน 

ทางการเทาไหร  ถาประเมินคุณลักษณะก็จะมีตารางเปนรูบิค… ”   

             (ครูผูสอน : สนทนากลุม)  

 

2.3 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  ผูเกี่ยวของ 

สวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจในดานการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช 2544 โดยเฉพาะผูเรียนและผูปกครอง  ตองการไดรับความรูเพิ่มเติมเนือ่งจากยังไมชดัเจน

แตก็ยินดีใหความรวมมือกบัโรงเรียนทุกดาน ปญหาอุปสรรคคือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปนเรื่องใหม ยงัไมเคยไดรับการอบรม ยงัไมมีคูมอืและระบบในการ

ดําเนนิการ  ครูมีการประเมินผลที่หลากหลายแตตองพัฒนาเครื่องมือเองตามความเขาใจโดยตางคน

ตางทาํเครื่องมือที่ใชจงึไมแนใจวามีมาตรฐานหรือไม  ผูที่เคยไปอบรมมาก็ไมมีความมัน่ใจในการขยาย

ผลใหเพื่อนครูจึงตองการที่ปรึกษาในการวดัและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งแสดงใหเห็นวา คณะครูยังไม

มั่นใจเรื่องความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 

2544 
 

“ก็มีเพื่อนครูสลับกันไปอบรมเรื่องตาง ๆ แลวก็มาขยายผลใหเพื่อนฟง  โดยเราจะประชุมทุกอาทิตย 

แตฟงเพื่อนแลวก็ไปทํา  ก็ไมแนใจวาทําถูกมั้ย  …  แตก็วัดผลเด็กหลายอยางนะแตวาไมรูวาจะทํา 

ถูกตองไดมาตรฐานมั้ย…” 

              (ผูสอน :  สัมภาษณเชงิลึก) 

 
“ครูวัดและประเมินผลเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานภาพการเรียนของเรา…สวนใหญครูใหทําแบบฝกหัด 

บางวิชาก็ทําโครงงาน  ทํารายงาน  มีการทําแฟมสะสมงานและมีการทําขอสอบ…บางวิชาก็ใหทํา 

หลายอยาง  บางวิชาก็มีแคแบบฝกหัดกับขอสอบ….” 

        (นักเรียน : สนทนากลุม) 
 

 “…ไมทราบเรื่องวัดผลเลย  ยังไมเคยเจอหนาครูประจําชั้นเลย  ไมคอยไดมาโรงเรียน ถามาก็จะมา 

ชวยทําธุระแลวจะรีบกลับเลย   ลูกก็ไมเคยเลาใหฟง   ก็แลวแตทางโรงเรียน....” 

        (ผูปกครอง :  สัมภาษณเชิงลึก) 

  

            2.4 บทบาทและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  ผูที่มีบทบาทในการวัดและประเมินผลใน

ปจจุบันคือผูสอน  ขาดการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ตองการมีสวนรวมในการวดัและ

ประเมินเพื่อพฒันาผูเรียน 

 
 “ก็จะดูผลการเรียนของลูกจากที่เขาจะรายงานเปนตัวเลขวาวิชานี้ไดเทาไหร ๆ …ไมรูวาครูวัด 

ประเมินผลอยางไรเพราะไมเคยมาดูการเรียนการสอนเลยคะ  เคยดูแตการบาน…” 

        (ผูปกครอง : สัมภาษณเชิงลึก) 
 

 “ ถาใหมารวมก็คิดวาดี  ทุกคนจะไดชวยกันดูแลนักเรียน…คิดวานาจะเปนไปไดเพราะทุกคนอยาก 

ใหลูกไดดีทั้งนั้นใชม้ัย…ยินดีเลยขอใหทางโรงเรียนบอก…” 

        (ผูปกครอง  :  สนทนากลุม) 
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 “สวนมากไมไดมารวมอะไรกับเรา   มีแตมาบอกวา  อยากใหลูกมีการบาน  อยากใหลูกทํา 

แบบฝกหัด  ทําขอสอบยาก ๆ หนอย” 

        (สัมภาษณเชิงลึก : ผูสอน) 

 
 “ถาทุกฝายมีสวนรวมก็ดีคะ  จะไดรูวาจะพัฒนานักเรียนอยางไร…ถานักเรียนมีสวนรวมก็ดีคะ 

จะไดรูวาจะตองปรับปรุงตนเองตรงไหนคะ..” 

        (สัมภาษณเชิงลึก : นักเรียน) 
 

“เห็นดวยอยางยิ่งเลยกับการมีสวนรวม  นักเรียนยิ่งควรมีสวนรวม  ถาเปนไปไดตองมีผูปกครอง   

ชุมชนที่เปนผูนําชุมชนนะ  เพราะจะไดรวมกันพัฒนาผูเรียนไดรอบดาน…” 

        (สัมภาษณเชิงลึก : ผูบริหาร) 
 

            2.5 องคประกอบและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  สวนใหญเหน็

วาควรมีข้ันตอนหลกั  ๆ คือ  วางแผนดําเนนิการวัดและประเมินผล  ดําเนินการวัดและประเมนิผล  

ตรวจสอบการวัดและประเมนิผล  และปรับปรุงการดําเนินการวัดและประเมินผล 

 
 “นาจะตองมีการวางแผนกอน  เหมือนระบบการประกันคุณภาพ PDCA  วัดและประเมินผล 

แลวก็ตรวจสอบวาวัดแลวผลเปนอยางไร  แลวปรับปรุงแกไข…” 

        (สัมภาษณเชิงลึก : ผูบริหาร) 

 
 “ควรมีการวางแผนวิเคราะหหลักสูตร  วิเคราะหผูเรียน  สรางเครื่องมือวัดผลแลววัดผลนักเรียน 

และดูผลที่เกิดขึ้น  และดําเนินการแกไขการสอนเราและการเรียนผูเรียน…” 

        (สัมภาษณเชิงลึก : ผูสอน) 

 

3.  การสังเกตระบบการวดัและประเมนิผลทีม่ีอยูเดิม โดยใชการสงัเกตดวยแบบสังเกตแบบมี

โครงสรางและสังเกตอยางไมเปนทางการดวยการบนัทึกขอมูลภาคสนามของผูวิจยัวิเคราะหและลงสรุป

ขอมูลเพื่อดูความสอดคลองจากผลการสนทนากลุมและการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดขอไดไปสังเกตระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนอยางไมเปน

ทางการในวนัที่ 12 เดือนกมุภาพนัธ พ.ศ.2549 โดยไมไดแจงลวงหนา พบวาสภาพทั่วไปของโรงเรียน

บานนาศรีดงเค็ง มีลักษณะดังตอไปนี้  ดานที่ต้ังอยูในตําบลสะอาด อําเภอน้าํพอง  จังหวัดขอนแกน 
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เขตพื้นทีก่ารศกึษาขอนแกน เขต 4  ระยะทางหางจากตัวอําเภอประมาณ 12  กิโลเมตร ถนนเปน

ถนนลาดยาง 2 เลน  โรงเรียนอยูหางจากถนนทายหมูบานประมาณ 100 เมตร ถนนลูกรัง สองขางทาง

เปนปา  ทุงนาและบานเรือนประชาชน  รอบ ๆ โรงเรียนเปนทุงนา  และถนนดานหนาทางเขาโรงเรยีนมี

บานสลับกับสวน ลักษณะชมุชน คนในชมุชนสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม รองลงมาคือคาขาย 

เปนโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปดสอนระดับชั้นอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาปที่  3  ขนาดกลางมีนกัเรียน  270  คน  โรงเรียนมพีื้นที่กวางขวางประมาณ 10  ไร  มี

อาคารเรียน  3  อาคาร มีอาคารอเนกประสงค 1 อาคาร มีหองเรียนครบทุกชัน้ มีสนามกีฬา และสนาม

เด็กเลน  กาํลังดําเนินการกอสรางอีก 1 อาคารมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการทาง

ภาษา สภาพภายในโรงเรียนสะอาด สวยงามและรมร่ืน นักเรียนสวนใหญมีกิริยามารยาทเรียบรอยเมื่อ

พบผูวิจยัก็ยกมือไหว พูดจาไพเราะและมีน้ําใจใหความชวยเหลือในการถืออุปกรณตาง ๆ บงบอกถึง

ความเอาใจใสของบุคลากรในโรงเรียน ครูสวนใหญมีความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร  โดยมี

เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพในการปฏิบัติงานธุรการสวนกลาง ครูผูสอนทุกคนมีแผนการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาที่รับผิดชอบที่พิมพโดยใชคอมพิวเตอร เครื่องมือที่ใชในการประเมินเนน

แบบทดสอบเปนหลัก จากการสังเกตและสอบถามพบวาครูและผูบริหารมีความตื่นตัวกระตอืรือรน

ในการจัดการเรียนการสอน และมีความพรอมในการพฒันาและรับส่ิงใหม ๆ โดยสงัเกตจากมกีารประชุม

วิชาการทกุอาทิตย วนัที่ผูวิจัยเดนิทางไปที่โรงเรียนครแูละผูบริหารกาํลังประชมุวิชาการ  ผูวจิัยได

พูดคุยเรื่อง  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  คณะครูใหความสนใจและยินดีให

ความรวมมือเพราะโรงเรียนยังไมมีระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และจากการสอบถาม

นักเรียนและผูปกครอง พบขอมูลที่สอดคลองกันคือ ครูและผูบริหารมีความกระตือรือรนในการพัฒนา

ทางดานวิชาการ  แตในดานการวัดและประเมินผลพบวา นกัเรียนและผูปกครองยังไมทราบเกี่ยวกับ

การวัดและประเมินผล  ยงัไมมีสวนรวมโดยโรงเรียนยงัไมมีระบบวัดและประเมินผล  โรงเรียนและ

ชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีคุณลักษณะตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดจึงได

คัดเลือกเปนกรณีศึกษา  การเขาสูสนามผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณ แนะนําตนเอง สรางความคุนเคย

และทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของในการวิจัยโดยใชเทคนิค Snowball  โดยเขาถึงบุคคลที่มีบทบาท

สําคัญที่สุดในโรงเรียนกอนเปนผูใหขอมูลหลัก (Key information person) คือ ผูบริหารโรงเรียน  ซึง่

ยินดีและใหความรวมมือในการวิจยัในครัง้นี้  อันดับตอมาก็ขอใหผูบริหารโรงเรียนแนะนาํผูที่เปนแกนนาํ

และประสานในการดําเนินการวิจัย โดยไดแนะนํารองผูอํานวยการฝายวิชาการและผูชวยในระดับ

ตางๆ  3 ทาน ซึ่งก็ไดรับความรวมมืออยางดีมากจากทกุคน   แลวทัง้ผูบริหาร  รองผูอํานวยการฝาย

วิชาการและผูวิจัย  รวมกนัคัดเลือกผูรวมดําเนนิการวิจยั และผูเกี่ยวของในการวิจยั  ไดแก  คณะครู

ชวงชัน้ที่  1 ชวงชัน้ที ่2 และชวงชัน้ที่  3   ตัวแทนนักเรียนชั้นเรยีนละ  1  คน  ทัง้  3  ชวงชัน้ จํานวน  9  
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คน   ตัวแทนผูปกครองชั้นเรียนละ 1  คน ทัง้  3  ชวงชัน้ จาํนวน  9  คน ตัวแทนชมุชน 1 คน รวมเปน 

33 คน โดยผูบริหารออกคาํสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน

โรงเรียนบานนาศรีดงเคง็ นอกจากนี้ผูวจิัยไดขอขอมลูทั่วไปของโรงเรยีนจากทางโรงเรียนดังรายละเอียด

ในบทที่  2  ตลอดจนหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 

นอกจากการสังเกตแบบไมเปนทางการของผูวิจัยแลว ทางโรงเรยีนไดนัดประชุมผูเกี่ยวของ

เพื่อใหผูวิจัยไดแนะนาํตัว  ชี้แจงจุดประสงค  สรางความคุนเคยและกระตุนใหผูเกี่ยวของตระหนักถงึ

ความสาํคัญของการวัดและประเมิน  การมีสวนรวมของทุกฝาย และอธิบายการศึกษาสภาพทัว่ไปของ

การวัดและประเมินผลและวธิีการบนัทึกโดยใชแบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนการรวมกนัสังเกตสภาพ

ทั่วไปของโรงเรียนและการเรียนการสอนของครูและระบบการวัดและประเมินผลทีม่ีอยูเดิม  เพือ่ศึกษา

วาครูมีปญหาในการวัดและประเมินในเรื่องอะไรบางสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากขัน้ตอนที่  1-3 หรือไม 

โดยผูเกี่ยวของไดแก  ผูปกครองจํานวน  9 คน   และครูผูสอนจํานวน  9 คน และเลือกนกัเรยีนแบบ

เจาะจงจากระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 ถงึระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 ระดับชัน้ละ 1  คนรวมเปน  9  คน 

ดําเนินการโดยใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสังเกตแบบมีโครงสรางโดยเปนขอมูลในการสังเกต

เกี่ยวกับระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนที่มีอยูเดิมเปนเวลา  1  อาทิตย  ระหวางวนัที ่ 12 – 16 

กุมภาพนัธ  2549  การนาํเสนอผลการสังเกตแยกเปน  2  ตอนคอื  ผลการสังเกตระบบการวดัและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนตอนที ่ 1 ในดานวิธีการ  ชวงเวลาและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมนิผล

ระดับชั้นเรียนโดยผูเกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอในตารางที่ 12 และผลการสังเกตระบบการวัดและ

ประเมินผลในระดับชั้นเรียนตอนที ่  2  ดานเอกสารและการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ผูเรียนโดยผูเกีย่วของ  นําเสนอในตารางที ่ 13  ดังนี ้
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ตาราง  12   ผลการสังเกตระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตอนที่  1  ดานวิธกีาร  ชวงเวลา 

     และเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนโดยผูเกี่ยวของ 
 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ครู นักเรียน ผูปกครอง ครู นักเรียน  
วิธีการที่      
สังเกตพบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

 
ชวงเวลา
ที่พบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

 
เครื่องมือ  
ที่ใช 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

กอนเรียน 3 33 2 22 1 11 แบบสังเกต 8 89 6 67 

ระหวาง

เรียน 

7 78 8 89 6 67 แบบ

สัมภาษณ 

5 56 5 56 

หลังเรียน 5 56 3 33 1 11 แบบทดสอบ 9 100 9 100 

การถามตอบ 9 100 9 100 8 89 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0 แฟมสะสม

งาน 

4 44 6 67 

กอนเรียน 8 89 5 55 0 0 โครงงาน 3 33 3 33 

ระหวาง

เรียน 

9 100 0 0 5 56 บันทึกของ 

ผูเรียน 

3 33 4 44 

หลังเรียน 8 89 7 78 4 44 แบบฝกหัด 9 100 9 100 

การสนทนา

พบปะ

พูดคุยกับ

นักเรียน 

9 100 8 89 9 100 

อื่นๆ  0 0 1 11 0 0 การบาน 9 100 9 100 

กอนเรียน 5 56 4 44 2 22 แบบสอบ 

ถาม 

5 56 6 67 

ระหวาง

เรียน 

0 0 0 0 0 0 ระเบียน

สะสม 

9 100 8 89 

หลังเรียน 4 44 7 78 5 56 อื่น ๆ 0 0 0 0 

การสนทนา

พบปะ

พูดคุยกับ

ผูเกี่ยวของ

กับนักเรียน 

7 78 7 78 7 78 

อื่นๆ (เวลา

วาง) 

3 33 1 11 0 0      

กอนเรียน 2 22 0 0 1 11      

ระหวาง

เรียน 

4 44 2 22 3 33      

หลังเรียน 7 78 7 78 4 44      

การสอบปาก

เปลาเพื่อ

ประเมิน

ความรูความ

เขาใจและ   

ทัศนคติ 

7 78 9 100 7 78 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

0 0 1 11 3 33      

หลังเรียน 5 56 4 44 3 33      

การอาน

บันทึก

เหตุการณ

ตาง ๆ  ของ

ผูเรียน 

5 56 5 56 6 67 

อื่นๆ  

(เวลาวาง) 

2 22 0 0 0 0      
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ตาราง  12    (ตอ) 
 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ครู นักเรียน ผู 
ปกครอง 

ครู นักเรียน  
วิธีการที่      
สังเกตพบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

 
ชวงเวลา
ที่พบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

เค
รื่อ

งมื
อท

ี่ใช
 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

กอนเรียน 2 22 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

0 0 0 0 0 0      

หลังเรียน 9 100 9 100 9 100      

การตรวจ

แบบฝกหัด

และการบาน

พรอมทั้งให

ขอมูล

ปอนกลับ 

9 100 9 100 9 100 

อื่นๆ  

(เวลาวาง) 

1 11 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 1 11 0 0      

ระหวาง

เรียน 

4 44 6 67 6 67      

หลังเรียน 7 78 0 0 0 0      

กําหนด

ภาระงาน

รายบุคคล

หรือราย

กลุม 

7 78 8 89 6 67 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

7 78 7 78 6 67      

หลังเรียน 1 11 0 0 0 0      

การให

นักเรียน

สาธิต 

7 78 7 78 6 67 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

2 22 3 33 4 44      

หลังเรียน 3 33 1 11 0 0      

การให

ผูเรียนทํา

โครงงาน 

3 33 3 33 4 44 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 7 78 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

9 100 9 100 7 78      

หลังเรียน 6 67 4 44 5 56      

การสังเกต           

ผูเรียน 

9 100 9 100 9 100 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 6 67 2 22 0 0      

ระหวาง

เรียน 

8 89 1 11 4 44      

หลังเรียน 2 22 5 56 5 56      

การ

สัมภาษณ         

ผูเรียน 

8 89 7 78 9 100 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      
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ตาราง  12   (ตอ) 
 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ครู นักเรียน ผู 
ปกครอง 

ครู นักเรียน  
วิธีการที่      
สังเกตพบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

 
ชวงเวลา
ที่พบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 
รอ
ยล
ะ 

เค
รื่อ

งมื
อท

ี่ใช
 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

0 0 2 22 5 56      

หลังเรียน 9 9 8 89 8 89      

การตรวจ

ผลงาน 

ผูเรียน 

9 100 9 100 9 100 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 5 56 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

6 67 3 33 5 56      

หลังเรียน 5 56 3 33 2 22      

การให

ผูเรียน         

รายงาน

ตนเอง 

7 78 5 56 7 78 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

7 78 5 56 6 67      

หลังเรียน 8 89 5 56 5 56      

การทดสอบ

ภาคปฏิบัติ 

9 100 9 100 7 78 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 8 89 4 44 0 0      

ระหวาง

เรียน 

7 78 5 56 5 56      

หลังเรียน 8 89 6 67 4 44      

การสอบถาม 8 89 7 78 7 78 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

0 0 0 0 0 0      

หลังเรียน 9 100 9 100 7 78      

การเยี่ยม

บาน 

9 100 9 100 7 78 

อื่นๆ (เวลา

วาง) 

8 89 0 0 0 0      

กอนเรียน 8 89 5 56 4 44      

ระหวาง

เรียน 

7 78 2 22 5 55      

หลังเรียน 7 78 3 33 3 33      

การใช

ระเบียน

สะสม 

9 100 8 89 7 78 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      
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ตาราง  12  (ตอ) 
 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ครู นักเรียน ผู 
ปกครอง 

ครู นักเรียน  
วิธีการที่      
สังเกตพบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

 
ชวงเวลา
ที่พบ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 
รอ
ยล
ะ 

เค
รื่อ

งมื
อท

ี่ใช
 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล
ะ 

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

7 78 6 67 3 33      

หลังเรียน 5 56 2 22 4 44      

การทําแฟม

สะสมผลงาน 

7 78 6 67 7 78 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 5 56 6 67 2 22      

ระหวาง

เรียน 

7 78 2 22 1 11      

หลังเรียน 9 100 9 10

0 

9 100      

ใช

แบบทดสอบ

วัดความรู 

9 100 9 100 9 100 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 2 22 2 22 0 0      

ระหวาง

เรียน 

3 33 0 0 0 0      

หลังเรียน 4 44 3 33 0 0      

ใช

แบบทดสอบ

วัดเจตคติ 

5 56 4 44 0 0 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

กอนเรียน 0 0 0 0 0 0      

ระหวาง

เรียน 

3 33 0 0 0 0      

หลังเรียน 3 33 0 0 0 0      

วิธีการอื่น ๆ  

โปรดระบุ 

- ระบบดูแล

นักเรียน 

3 33 0 0 0 0 

อื่นๆ  0 0 0 0 0 0      

 
จากตารางที่  12  แสดงใหเหน็วา  ครูผูสอน  นักเรยีน ผูปกครองเหน็วา  วิธกีารวัดและ

ประเมินผลที่ครูผูสอนใชมากที่สุดคือการตรวจแบบฝกหัดและการบานพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ   

การสังเกตผูเรียน  การใชแบบทดสอบ  การตรวจผลงานผูเรียน  คิดเปนรอยละ  100   และวธิีการที่

นอยที่สุดคือวธิีการอื่น ๆ ไดแกระบบดูแลนักเรียน   รองลงมาคือโครงงาน  และการใชแบบทดสอบวัด

เจตคติตามลําดับ  สวนเครือ่งมือที่ใชที่สังเกตพบมากทีสุ่ดคือ  แบบทดสอบ  แบบฝกหัด และการบาน

คิดเปนรอยละ  100 และทีน่อยที่สุดคือ โครงงานและแบบบันทกึของผูเรียน 
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ซึ่งผลจากการสังเกตดังกลาวไมสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่วา  ครูเนนเฉพาะ

การทดสอบเปนหลกัแตจากการสังเกตแบบมีโครงสราง   พบวา ครูใชการประเมนิทีห่ลากหลาย แสดง

ใหเหน็วาครูยังไมเขาใจและยงัไมมั่นใจวาตนเองไดใชวิธกีารวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  

สวนผลการสังเกตระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตอนที่  2   ดานเอกสารบนัทกึขอมูล

สารสนเทศและการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเรียนโดยผูเกี่ยวของ  แสดงในตาราง  13  ดังนี ้
 

ตาราง 13  ผลการสังเกตระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตอนที ่ 2  ดานเอกสารและ 

     การดําเนนิการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเรียนโดยผูเกี่ยวของ 
 

ผูสอน นักเรียน ผูปกครอง รายการ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

1.  เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่สังเกตพบ       

    -  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) 8 89 5 56 5 56 

    -  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 6 67 3 33 7 78 

    -  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 6 67 2 22 8 89 

    -  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 6 67 5 56 1 11 

    -  เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 9 100 1 11 4 44 

    -   เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 9 100 2 22 5 56 

    -  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 6 67 1 11 6 67 

    -  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 9 100 1 11 4 44 

    -  เอกสารบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.9) 1 11 0 0 0 0 

2. การดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผูเรียน       

   -  มีการวางแผนการประเมินผูเรียน 7 78 8 89 6 67 

   -  เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 5 55 1 11 3 33 

   -  สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 5 55 6 67 4 44 

   -  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 9 100 5 56 6 67 

   -  ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 7 78 7 78 6 67 

   -  นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียน 7 78 6 67 7 78 

   -  นําผลการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอน 7 78 6 67 7 78 

   -  การดําเนินการอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………… 0 0 0 0 0 0 
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 จากตาราง  13  พบวาผลการสังเกตระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนดานเอกสาร

บันทกึขอมูลสารสนเทศของนักเรียนโดยครูผูสอน  พบวาเอกสารบนัทกึขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่

สังเกตพบมากที่สุดคือ เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน(ปพ.5) เอกสารรายงานผลการพัฒนา       

คุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) คิดเปนรอยละ 100  สวนดานนักเรียน

เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่สังเกตพบมากที่สุดคือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 

(ปพ.1) แบบแสดงผลการพฒันาคณุลักษณะอันพงึประสงค (ปพ.4) คิดเปนรอยละ 56 สวนดาน

ผูปกครองเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนักเรียนทีสั่งเกตพบ มากที่สุดคือ   แบบรายงานผูสําเร็จ

การศึกษา (ปพ.3) คิดเปนรอยละ  89  ซึง่แสดงใหเห็นวา  โรงเรยีนยงัไมมีการสรางความรูความใจใน

เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนกัเรียน เพราะแมแตผูสอนก็ยงัไมเคยเหน็บางเอกสาร 

 ในดานการดําเนินการเกีย่วกับการวัดและประเมินผลผูเรียน ผูสอนดําเนนิการมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 100  คือดําเนนิการเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ผูเรียนเห็นวาผูสอนมีการวางแผน

ประเมินผูเรียนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 80  ผูปกครองเห็นวาผูสอนมีการนาํผลมาพัฒนาและตัดสินผล

การเรียนสงูสดุคิดเปนรอยละ 70  สวนทีส่อดคลองกันคือ การดําเนนิทีน่อยที่สุดคือ การเปดโอกาสให

ทุกฝายทีเ่กี่ยวของมีสวนรวม  ผูสอนคิดเปนรอยละ  55  ผูเรียนคิดเปนรอยละ 11  สวนผูปกครองคิด

เปนรอยละ 33 
สรุปปญหาดานการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
ดานครูผูสอน 
 ครูผูสอนไมมีความรูความเขาใจในหลกัสตูรและการวัดและประเมินทีถู่กตองและทาํไดไม

ครอบคลุมและขาดการตรวจสอบแบบประเมินและทําไดไมตอเนื่อง  ตองการพฒันาดานการวัดและ

ประเมินผลเนือ่งจากยังทําไดไมสอดคลองกับหลักสูตร  สวนมากแบบทดสอบไมไดสรางเองจะนาํมา

จากหนงัสือเรียน  ขาดประสบการณดานการวัดและประเมนิผล  ขาดรูปแบบการประเมินผลที่แทจริง  

ขาดความรูความเขาใจในการวัดประเมินผลกลุมสาระตาง ๆ 
ดานนักเรยีน 
 ไมรูเร่ืองการวดัและประเมินผล  นักเรียนบางคนมีความประพฤติที่ไมดี  เชน  ไมเขาหองเรียน

เวลาครูไมอยู  แอบสูบบุหร่ี  เปนตน 
ดานผูปกครอง 
 อยากใหผูปกครองไดมีสวนรวม  อยากใหทุกคนมีสวนรวมกนัดูแลผลการเรียนของเด็ก  ไม

เขาใจเรื่องการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  อยากใหนกัเรียนไดเรียนมากกวานี ้

จากขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา ครูโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งมีลักษณะการวัดและประเมินผลดัง

ภาพประกอบตอไปนี้ 
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            ไมผาน 

 
 
       ผาน 

 
 
 

ภาพประกอบ 15   ข้ันตอนระบบการวัดและประเมินผลปจจุบันของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

ผูสอน 

ดําเนนิการสอนควบคูกับการวัดผล 

วางแผนวัดและประเมินผล 

วิเคราะหหลักสูตร

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

วัดผลหลังเรียน 

ตัดสินผลการเรียน 

จัดทําเอกสารใหผูเกี่ยวของทราบ 

ผานเกณฑ

หรือไม 
ซอมเสริม 
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ตอนที่  2  ผลการสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
 ข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นที่  1  มากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ  และการตรวจสอบ

ประสิทธิผลของระบบ โดยยึดหลักการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานคือ ใหมกีารวดัและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนใชวธิีการวัดและประเมินที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  ใชวิธกีารประเมนิทีห่ลากหลาย  ตลอดจนการนําผลการประเมินไป

ใชของผูที่เกีย่วของในการพฒันาผูเรียนและการเรียนการสอน โดยแบงการดําเนินการออกเปน 3  

ข้ันตอนคือ   
1.  วางแผนในการรางระบบ (P)  
     ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจยัประชมุเชิงปฏิบัติการวางแผนสรางโครงรางระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนรวมกัน  โดยสรางความรูและความเขาใจใหตรงกันในการดําเนินการ  

รวมทั้งรวมกันกําหนดบทบาทของแตละฝายตลอดจนใชเทคนิค SWOT ในการวิเคราะหหาจุดแข็ง (strength) 

จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) เพื่อสรางความตระหนักรวมกนัใน

การดําเนินการโดยหลักการการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544  

แลวรวมกันกําหนดบทบาทหนาที่ของผูสอน ตลอดจนวิเคราะหหลักการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

รวมกัน 
ผลการวิเคราะหโดยใชเทคนิค  SWOT 

การดําเนินการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)  จุดออน(Weakness) โอกาส(Opportunity) และ

อุปสรรค(Threat) ของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  เพื่อใหเกิดความตระหนกัและเหน็ความสาํคัญ ความ

เปนไปไดในการพัฒนาระบบวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2544  ไดแบงการดําเนินการวิเคราะหเปน  4  กลุม กลุมละ 7-8 คน โดยทุกกลุมมีผูสอน  ผูเรียน และ

ผูปกครอง   ไดรวมกันวิเคราะห  โดยผลการวิเคราะหทัง้  4  กลุมสรุปไดดังตารางตอไปนี ้
 

ตาราง  14   สรุปผลการวิเคราะหโดยใชเทคนคิ  SWOT ทัง้ 4  กลุม 
 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 
จุดแข็ง  (Strength) 
-  ครูและผูบริหารมีความสามารถในการบริหารและจัดการ

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 

-  คณะครูใหความรวมมือในการทําเรื่องการวัดและ

ประเมินผล 

-  คณะครูมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผล 

โอกาส  (Opportunity) 
-  มีสวนรวมในการประชุมทางดานวิชาการ 

-  มีชุมชนเขามาชวยในการจัดการการบริหาร 

-  มีภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย 

-  ไดขออัตรากําลังครูเพิ่มในวิชาที่ขาด 
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ตาราง 14    (ตอ)  
 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 

-  การไดรับความรวมมือจากชุมชน 

-  ครูมีประสบการณในการสอนหลายป 

-  นักเรียนมีความสามารถในดานวิชาการ 

-  บุคลากรมีความสามัคคีกัน 

-  ครูใหความเอาใจใสตอเด็กอยางทั่วถึง 

-  ครูสวนมากเปนคนในพื้นที่จึงรูพื้นฐานของเด็กและสามารถ

แกปญหาของเด็กได 

-  เด็กในโรงเรียนไดรับการสงเสริมใหรูจักชวยเหลือสังคม 

-  สถานศึกษาอยูใกลชุมชนสะดวกในการเดินทาง 

-  สภาพแวดลอมของโรงเรียนดี 

-  บุคลากรมวีุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกคน 

-  ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

-  ชุมชนใหความสนใจในดานการศึกษาของบุตรหลาน 

-  มีแหลงเรียนรูในชุมชนมาก 

-  สถานศึกษาจัดแหลงศึกษาคนควาใหอยางเพียงพอ 

-  สถานศึกษาไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชนเปน

อยางดี 

-  นักเรียนมีความรัก  ผูกพันและภูมิใจในสถานศึกษา 

-  บุคลากรในโรงเรียนมีประสบการณในการสอนหลายป 

-  ชุมชนมีแหลงเรียนรูมาก 
 

-  มีการอบรมสัมมนาเพิ่มความรูในเรื่องการวัดและ

ประเมินผล 

-  ไดงบประมาณเพิ่มเพื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาหรือ     

ภูมิปญญาทองถิ่น 

-  นักเรียน  ผูปกครอง  ครูใหความรวมมือซึ่งกันและกัน 

-  มีบุคลากรที่มากดวยความสามารถที่จะจัดทําและให

ความรู 

-  ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรจากผูบริหาร

อยางเต็มที่ 

-  มีแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหความรวมมืออยางเต็มที่  

สามารถนํามาใชไดตลอดเวลา 

-  มีภูมิปญญาทองถิ่นที่พรอมในการสนับสนุน 

-  ความสะดวกในการใหความรวมมือจากชุมชนทั้งแหลง

เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

-  บุคลากรไดรับการพัฒนาจากหนวยงานอื่นและตนสังกัด 

-  บุคลากรประชาสัมพันธใหชุมชนทราบและเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

-  มีการรวมกิจกรรมทางวิชาการใน หลาย ๆ ระดับ 
 

จุดออน  (Weakness) 
-  นักเรียนไมสนใจ  ขาดความกระตือรือรนในการวัดและ

ประเมินผล 

-  ผูปกครองไมเขาใจในดานการวัดผล ประเมินผล 

-  ครูมีมาตรฐานการวัดผลและการประเมินผลยังไม

สอดคลองกับหลักสูตร  ยังไมเปนระบบ 

-  ขาดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

-  ครูไมไดใชศักยภาพที่มีอยู 

-  หองน้ําหองอาหารควรมีมาตรฐานกวานี้ 
 

อุปสรรค  (Threat) 
-  ระบบการบริหารและจัดการ 

-  ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 

-  ขาดการประชาสัมพันธที่ดี 

-  ชุมชนมีสวนรวมในการวัดประเมินผลนอย 

-  ผูปกครองบางสวนไมมีเวลา 

-  ความเจริญดานวัตถุทําใหเด็กขาดวินัยและวัฒนธรรมที่ดี 

-  บุคลากรไมมีความรูในดานการวัดและประเมินผลที่

ถูกตอง 
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ตาราง 14    (ตอ)  
 

ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก 
-  อาจารยบางคนไมถนัดในวิชาที่สอนเพราะครูในโรงเรียน

ไมเพียงพอขาดแคลนครูในบางสาระ 

-  บุคลากรบางทานไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการวัดผล 

-  ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน เชน ดาน

กีฬา  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

-  เด็กขาดความเชื่อม่ันในตนเองไมกลาแสดงออกเทาที่ควร 

-  เด็กขาดวินัยในตนเอง 

-  ผูปกครองบางสวนไมคอยมีเวลาเอาใจใสตอบุตรหลาน 

-  ยังไมไดนําแหลงเรียนรูมาใชเทาที่ควร 

-  สถานศึกษามีบริเวณและอาคารสถานที่ไมเพียงพอ 

-  สถานศึกษายังขาดสื่ออุปกรณที่สําคัญหลายอยาง 

-  เครื่องมือในการวัดและประเมินผลไมทันสมัย 

-  ผูปกครองบางสวนยังขาดความเขาใจในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษา 

-  นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการวัดและประเมินผล 

 
ผลการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผูสอนในการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไดมีการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผูสอนในการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีดังตอไปนี ้

1.  รับผิดชอบประเมินผลการเรียนรูผูเรียนโดยประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล  รายกลุม

ประเมินผลการเรียนรูโดยถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ประเมินเพื่อพัฒนาและใหความ

ชวยเหลือผูเรียนและประเมนิโดยยึดมาตรฐานการเรียนรูเปนหลกั     

 2.  ประเมินผลผูเรียนโดยเนนประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและสิ้นสุดการเรียนการสอน  

ประเมินครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูทุกดาน  ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียนเมื่อจบปการศึกษา 

 3.  ใชวิธกีารและเครื่องมือประเมนิทีห่ลากหลาย ไดแก  การประเมนิดวยการสื่อสารสวนบุคคล   

การประเมนิผลจากการปฏิบัติ  การประเมินตามสภาพจริง  และการประเมินโดยแฟมสะสมงาน 

 4.   เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู  ไดแก  ผูเรียนประเมิน

ตนเองกอนและหลังเรียน   ชมุชนรวมประเมิน  และผูปกครองและผูเกีย่วของอืน่ ๆ รวมประเมนิ  
 
 โดยผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลตามกระบวนการดังภาพตอไปนี ้
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       ผาน 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16   ข้ันตอนระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น 

           พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  ของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

ผูสอนกลุมสาระ 

การเรียนรูเดียวกัน

แตละชวงชั้น 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและ   

การประเมนิผลการเรียนรู/สรางเครื่องมือ 

วิเคราะหผูเรียน         

รวมกันทุกฝาย 

วิเคราะหหลักสูตร

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

จัดการเรียนรูและประเมินการเรียนรูโดยเปน

สวนหนึง่ของการสอนและทกุฝายมีสวนรวม 

วิเคราะหผลการประเมิน

ผานเกณฑหรือไม 
พัฒนาผูเรียนและ

การเรียนการสอน 

ประเมินระบบบันทกึสรุปและรายงาน/

ขอมูลยอนหลงัผล 

ปรับพื้นฐาน 

ผานเกณฑพื้นฐาน 

ไมผานเกณฑพื้นฐาน 

ไมผานเกณฑ 

นิเทศโดย

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรยีนรายป 
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 ผลจากการวเิคราะหหลักการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

จากการวิเคราะหหลกัการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544  สรุปไดดังภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ   17    หลักการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       พุทธศักราช  2544 

 
2. ผลการจัดทํารางระบบและคูมือการใชระบบ รวมทัง้แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 

(A) 
ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการรางระบบการวัดและประเมินผลระดับ   

ชั้นเรียนรวมกนั  โดยประยุกตใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  ตามองคประกอบซึ่งไดจากการสังเคราะห

เอกสารและจากการสัมภาษณ  สนทนากลุมผูเกี่ยวของดังนี ้

หลักการวัดและประเมนิผล
การเรยีนตามหลักสูตร      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2544 

สถานศกึษาเปนผูรับผิดชอบ

โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่

เกี่ยวของมีสวนรวม 

สอดคลองและครอบคลุม

มาตรฐานการศึกษา 

ประเมินเพื่อพฒันาผูเรียน

และประเมินเพื่อตัดสิน       

ผลการเรียน 

 ผูเกี่ยวของตรวจสอบ   

ผลการประเมนิได 

เปนสวนหนึง่ของการเรียน

การสอนและใชวิธีการที่

เหมาะสมและหลากหลาย 

มีการวางแผน

ประเมินผูเรียน 
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2.1 ระบบวางแผน  (PIan)   

2.2 ระบบปฏิบัติการ (Act)  

2.3 ระบบตรวจสอบ (Observe)  

2.4 ระบบสะทอนผล (Reflect)   

ผูวิจัยและผูเกีย่วของรวมกันกําหนดองคประกอบตางๆ ในแตละระบบขางตน กําหนดแนวทาง        

ประเมินประสทิธิผลของระบบในแบบประเมินประสทิธิผลของระบบประเด็นตาง ๆ  โดยประยกุตใช

เกณฑมาตรฐานสาํหรับการประเมินที่กาํหนดโดย  Stufflebeam และคณะ (1981 อางอิงจาก  ศิริชัย  

กาญจนวาส.ี 2545:178-180) ดังนี ้

1) ความเปนประโยชน 
2) ความเปนไปไดในการปฏิบัติงานจริง 
3) ความเหมาะสม 

4) ความถกูตองและความนาเชื่อถือของขอมูล 

5) ผลที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก  ครู/ผูบริหาร  นักเรียน และผูปกครอง ในดาน 

ความพึงพอใจ ดานการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   ไดแก   ใช

การวัดและประเมนิผลเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน    ใชวิธกีารวัดและประเมินที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา ใชวิธกีารประเมนิทีห่ลากหลาย  ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชของผูที ่ 

เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน 

ผูวิจัยและผูเกีย่วของรวมกันกําหนดตัวบงชี้และเกณฑเพื่อใชตรวจสอบประสิทธิผลของระบบที ่

สรางขึ้น  โดยแสดงผลการจัดทํารางระบบ  คูมือการใชระบบ  แบบประเมินประสิทธิผลของระบบที่

รวมกันพัฒนาตามลําดับตอไปนี้ 

ก. ผลการจัดทํารางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ.2544   มรีายละเอียดตอไปนี้ 

 ระบบการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ประกอบดวยระบบ

ยอยซึ่งดาํเนนิการตอเนื่องเปนวงจร  4  ระบบ  ไดแก 

1. ระบบวางแผน (Plan) มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

1.1 ข้ันวางแผน (Plan)   

1.1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 

1.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ และรวมกันกาํหนดบทบาทหนาที ่ 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกนัระหวางการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน การวัดและประเมินผลระดับ

สถานศกึษาและการวัดและประเมินผลระดับชาติ 



 

 

131 

1.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)   

1.2.1 อภิปรายสภาพปจจุบัน  ปญหาของทางโรงเรียนรวมกนั 

1.2.2 กําหนดแนวทางปฏิบัติ  การตรวจสอบ และการสะทอนผลการวัดและ 

ประเมินผล โดยยึดหลักการวัดและประเมนิผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยให    

สอดคลองและเชื่อมโยงกับการวัดและประเมนิผลในระดับตาง ๆ   

1.2.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ  ตรวจสอบและสะทอนผลการวัด 

และประเมินผล   

1.2.4 กําหนดระยะเวลาในการปฏบัิติ  ตรวจสอบและสะทอนผล 

1.2.5 สรุปเปนแผนการปฏิบัติการ 

1.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe)   

-  ตรวจสอบแผนการปฏิบัติที่รวมกันสรางขึ้น  โดยการประเมินความเหมาะสม   

ความเปนไปไดในการปฏิบัติ   

1.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect)   

-   นําผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณชัดเจนขึ้น 

สามารถนําไปปฏิบัติได 

2. ระบบปฏิบัติการ (Act)  มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

2.1 ข้ันวางแผน (Plan)  

2.1.1 ครูผูสอนประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูปกครองและนักเรียนใน 

การวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2.1.2 ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตร  เขียนแผนการสอน วางแผนวัดและ 

ประเมินผลระดับชั้นเรียน สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวทางที่รวมกนักาํหนดขึ้นในขั้นวางแผน 

2.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)  

-  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe)  

-  ครูผูสอนตรวจสอบการวัดและประเมินผลที่ปฏิบัติวาเปนไปตามแนวทางที ่

รวมกันกําหนดขึ้นหรือไม    โดยครูผูสอน  เพื่อนคร ูนักเรยีนและผูปกครอง 

2.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect)  

-  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการวัดและประเมินของครูผูสอน   

3. ระบบติดตามตรวจสอบ  (Observe) มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

3.1 ข้ันวางแผน (Plan)  
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3.1.1  ประชุมคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ 

3.1.2 เตรียมเครื่องมอืที่ใชในการประเมิน 

3.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)  

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและประเมินของครูผูสอนในระบบ  

ปฏิบัติการโดยใชแบบประเมินที่สรางขึน้ 

3.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe)  

-     ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทาง      

การวัดและประเมินของครูผูสอนในขั้นดาํเนินการ 

3.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect)  

-  นําผลในขั้นตรวจสอบฯ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 

4. ระบบสะทอนผลปรับปรุง (Reflect) มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

4.1 ข้ันวางแผน (Plan)  

4.1.1 ประชุมคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ 

4.1.2 นําขอมูลที่ไดจากระบบติดตามตรวจสอบมารวมกนัวางแผนปรับปรุงแกไข 

4.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)  

4.2.1 ดําเนนิการปรบัปรุงแกไขตามขอมูลที่ได 

4.2.2 จัดทําเอกสารรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

4.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe)  

-  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมครบถวนในกระบวนการปรับปรุง 

4.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect)  

-  ทบทวนปรับปรุงตามผลจากการตรวจสอบ 

 

จากรายละเอยีดโครงรางระบบขางตน  สรุปโครงรางของระบบไดดังภาพตอไปนี ้
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ภาพประกอบ  18  ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

               พุทธศักราช  2544   ของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

 

ข. ผลการสรางคูมือการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช   2544 

     ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจยัประชมุเชิงปฏิบัติการรางคูมือการใชระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนรวมกัน  โดยมีองคประกอบในคูมือดังนี ้

     1.  แนวคิดระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน                              

ระบบวางแผน 
(P) 

ระบบ 
ปฏิบัติการ (A) 

ระบบตรวจสอบ (O) 

ระบบ         
สะทอนผล(R) 

ขั้นวางแผน (P) 

ขั้นปฏิบัติการ(A) 

ขั้นตรวจสอบ (O) 

ขั้นสะทอนผล (R) 

ขั้นปฏิบัติการ 

ขั้นวางแผน 

ขั้นสะทอนผล 

ขั้นตรวจสอบ 

ขั้นปฏิบัติการ

ขั้นวางแผน 

ขั้นสะทอนผล 

ขั้นตรวจสอบ 

ขั้นวางแผน 

ขั้นปฏิบัติการ 

ขั้นตรวจสอบ 

ขั้นสะทอนผล 
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1.1  ความสําคัญและความจําเปนของระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  

1.2  วัตถุประสงคของระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนของโรงเรียน 

บานนาศรีดงเค็ง 

1.3   ประโยชนของระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน  

    2.  สภาพทัว่ไปของโรงเรยีนบานนาศรดีงเค็ง    

2.1  ประวัติโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง     

2.2  ลักษณะภูมิประเทศ       

2.3  ประชากร          

2.4  สภาพการจัดการศึกษา        

2.5  วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย  คุณลักษณะอันพงึประสงคโรงเรียน  

 2.6  นโยบาย  วัตถุประสงค  เปาหมายของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง    

2.7  ปญหาและความตองการของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งในการพัฒนาระบบวัด 

และประเมินผลระดับชั้นเรียน 

 3.  ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช  

2544                   

3.1  ความหมายของระบบ                    

 3.2  หลกัการของระบบ                    

3.3  ระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน                 

  1.  ระบบวางแผน                    

  2.  ระบบปฏิบัติการ        

  3.  ระบบตรวจสอบ        

  4.  ระบบสะทอนผล        

 4.  แนวปฏิบัติของโรงเรียน       

4.1  แผนดําเนินงาน         

4.2  คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน     

4.3  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน    

5.  เครื่องมือทีใ่ชในการดําเนนิการระบบ     

 ภาคผนวก           

               แนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544   

 (รายละเอยีดคูมืออยูในภาคผนวก) 



 

 

135 

3. ผลการตรวจสอบโครงรางระบบและคูมือการใชระบบรวมทัง้แบบประเมนิประสทิธิผล  
ตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินระบบ  (O) 
      ผูวิจยัและผูเกี่ยวของในการวิจยัรวมกนัตรวจสอบโครงรางระบบ คูมอืการใชระบบ แบบประเมนิ

ประสิทธผิลของระบบเปนการประเมนิกอนนําไปทดลองใช เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความสอดคลอง

ในแตละองคประกอบของระบบและศึกษาขอบกพรองทีค่วรปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 

ทาน และคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความ

สอดคลองของโครงรางระบบ  คูมือการใชและแบบประเมนิประสิทธิผลของระบบ   

      3.1 ผลการตรวจสอบโครงรางระบบโดยใชแบบประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอง

ของโครงรางระบบดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง  15  ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงรางระบบ 

 

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

1. ระบบการวางแผน (P)    

   1.1  ขั้นวางแผน  (P)    

       1.1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 100 - - 

        1.1.2  ผูเกี่ยวของรวมกันศึกษาคูมือการใช

ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

100 - - 

       1.1.3  เสนอโครงการดําเนินการตามระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

100 - - 

      1.1.4  แตงตั้งคณะกรรมการระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

100 - - 

      1.1.5  ชี้แจงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

100 - - 

1.2  ขั้นปฏิบัติ (A)    

     1.2.1  อภิปรายสภาพปจจุบันและปญหาดานการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนรวมกัน       

100 - - 

     1.2.2  กําหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ         

การสะทอนผลโดยยึดหลักการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

100 - - 
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ตาราง  15   (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

     1.2.3  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ ตรวจสอบ

และสะทอนผล 

100 - - 

     1.2.4  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ   ตรวจสอบ

และสะทอนผล 

100 - - 

     1.2.5  สรุปเปนแผนปฏิบัติการ 100 - - 

1.3  ขั้นตรวจสอบ (O)     

     -  ตรวจสอบแผนการปฏิบัติที่รวมกันสรางขึ้น  โดย

การประเมินตามความเหมาะสมและเปนไปไดใน     

การปฏิบัติ 

100 - - 

1.4  ขั้นสะทอนผล (R)    

-  นําผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมาสะทอนผลให        

ผูเกี่ยวของทราบและรวมกันปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได 

100 - - 

2.  ระบบปฏิบัติการ  (A)    

  2.1  ขั้นวางแผน  (P)    

      2.1.1  ครูผูสอนประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 

ผูปกครองและนักเรียน    

100 - - 

      2.1.2  ครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียนรวมกัน

กําหนดแนวทางวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและ 

นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 

100 - - 

      2.1.3  ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตร เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู  วางแผนวัดและประเมินระดับชั้นเรียน  

สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวทางที่รวมกัน

กําหนดในขั้นวางแผน 

100   

  2.2  ขั้นปฏิบัติ (A)    

     -  ครูผูสอนปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับ         

ชั้นเรียน 

100 - 1.ขอนี้สําคัญมาก

ระบบควรใหแนวทาง

ที่ละเอียดและชัดเจน 

2. ควรมีรายละเอียด

ตัวอยาง  
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ตาราง  15   (ตอ) 
  

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

  2.3  ขั้นตรวจสอบ (O)     

      -  ครูผูสอนตรวจสอบการวัดและ

ประเมินผลที่ปฏิบัติวาเปนไปตามแนวทางที่รวมกัน

กําหนดหรือไม  โดยตรวจสอบการปฏิบัติของตน

และสอบถามนักเรียนและผูปกครอง 

100 - -ในคูมือควรแสดงให

เห็นวาจะทําอยางไร 

  2.4  ขั้นสะทอนผล (R)    

     -  ครูผูสอนสะทอนผลที่ไดในขั้นตรวจสอบให

ผูเกี่ยวของทราบแลวทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติการวัดและประเมินผลของตน 

100 - -เพิ่มเติมวาครูจะทําได

อยางไร 

3.  ระบบตรวจสอบ  (O)    

  3.1  ขั้นวางแผน  (P)    

      3.1.1  ประชุมคณะกรรมการระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อกําหนดแนวทางและ

ระยะเวลาในการประเมิน  

100 - - 

      3.1.2  เตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 100 - 1.เขียนตัวชี้วัดและ

ออกแบบเครื่องมือตาม

ตัวชี้วัดใหได 

2. ใครเปนผูเตรียม 

เตรียมอยางไร  เตรียม

เมื่อใด 

  3.2  ขั้นปฏิบัติ (A)    

      -  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและ

ประเมินของครูผูสอนในระบบปฏิบัติการโดยใชแบบ

ประเมินที่สรางขึ้น 

100 - - ระบุผูตรวจสอบ 

  3.3  ขั้นตรวจสอบ (O)     

      -  ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและ

ประเมินของครูผูสอนในขั้นดําเนินการ 

100 - - ระบุผูตรวจสอบ 
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ตาราง  15   (ตอ) 
  

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

  3.4  ขั้นสะทอนผล (R)    

     -  นําผลในขั้นตรวจสอบสะทอนผลใหคณะกรรมการ

ระบบการวัดและประเมินผลระดับ      ชั้นเรียนทราบ  

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 

100 - - 

4.  ระบบสะทอนผล  (R)    

   4.1  ขั้นวางแผน  (P)    

      4.1.1  ประชุมคณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อสะทอนผลที่เกิดขึ้น           

100 - - 

     4.1.2  นําขอมูลที่ไดจากระบบติดตาม        

ตรวจสอบมารวมกันวางแผนปรับปรุงแกไข 

100 - - 

  4.2  ขั้นปฏิบัติ (A)    

     4.2.1 ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอมูลที่ได 100 - - เพิ่มรายละเอียด 

     4.2.2 จัดทําเอกสารรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ  100 - - ควรเขียนใหชัดเจน 

  4.3  ขั้นตรวจสอบ (O)     

      -  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมครบถวนใน

กระบวนการปรับปรุง 

100 - - 

  4.4  ขั้นสะทอนผล (R)    

    - ทบทวนปรับปรุงตามผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบ      100 - - 

 

 จากตาราง  15  พบวาผูเชีย่วชาญทุกคนเห็นวา  โครงรางระบบทีพ่ัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม

ทุกประเดน็โดยคิดเปนรอยละ 100   และขอเสนอแนะเพิม่เติมผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะสรุปไดดังนี ้

- รายการประเมนิเขียนตามรูปแบบ  PAOR  แตในแตละรายการควรมีรายละเอียดใหเห็น 

ภาพชัดเจนกวานี ้ การมีเพียงหวัขอทําใหเห็นแนวทางในการนาํไปใชไมชัดเจน 

 

 สวนการประเมินโครงรางระบบดานความสอดคลองขององคประกอบภายในระบบแสดงดัง

ตารางตอไปนี ้
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ตาราง  16  ผลการประเมนิความสอดคลองในแตละองคประกอบของโครงรางระบบ 
 

ระดับความคิดเห็น          
ผูเช่ียวชาญคนที่ 

รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

คา 
IOC 

ระบบวางแผน (P)       

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบวางแผน (P) ไดแก 

ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

1 1 1 1 1 1 

2. กระบวนการดําเนินการของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1 

3. กระบวนการดําเนินการของขั้นปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1 

4. กระบวนการดําเนินการของขั้นตรวจสอบ 1 1 1 1 1 1 

5. กระบวนการดําเนินการของขั้นสะทอนผล 1 1 1 1 1 1 

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1 

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบวางแผน 1 1 1 1 1 1 

ระบบปฏิบัติการ (A)       

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบปฏิบัติการ (A) ไดแก 

ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

1 1 1 1 1 1 

2. กระบวนการดําเนินการของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1 

3. กระบวนการดําเนินการของขั้นปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1 

4. กระบวนการดําเนินการของขั้นตรวจสอบ 1 1 1 1 -1 0.6 

5. กระบวนการดําเนินการของขั้นสะทอนผล 1 1 1 1 -1 0.6 

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบปฏิบัติการ 1 1 1 1 -1 0.6 

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1 

ระบบตรวจสอบ (O)       

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบตรวจสอบ (O) ไดแก 

ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

1 1 1 1 1 1 

2. กระบวนการดําเนินการของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1 

3. กระบวนการดําเนินการของขั้นปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1 

4. กระบวนการดําเนินการของขั้นตรวจสอบ 1 1 1 1 -1 0.6 

5. กระบวนการดําเนินการของขั้นสะทอนผล 1 1 1 1 -1 0.6 

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบตรวจสอบ 1 1 1 1 -1 0.6 

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบตรวจสอบ 1 1 1 1 1 1 
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ตาราง  16  (ตอ)  
 

ระดับความคิดเห็น           
ผูเช่ียวชาญคนที่ 

รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

คา 
IOC 

ระบบสะทอนผล (R)       

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบสะทอนผล (R) ไดแก 

ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

1 1 1 1 1 1 

2. กระบวนการดําเนินการของขั้นวางแผน 1 1 1 1 1 1 

3. กระบวนการดําเนินการของขั้นปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1 

4. กระบวนการดําเนินการของขั้นตรวจสอบ 1 1 1 1 -1 0.6 

5. กระบวนการดําเนินการของขั้นสะทอนผล 1 1 1 1 -1 0.6 

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบสะทอนผล 1 1 1 1 -1 0.6 

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบสะทอนผล 1 1 1 1 1 1 

 

 จากตาราง  16  พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นวา  โครงรางระบบที่

พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองในแตละองคประกอบ  โดยมีคาความสอดคลอง  0.60  ข้ึนไป  นอกจากนี้

ผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเหน็และขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี ้

1) ควรปรับปรุงความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับวิธีการทํางาน 

2) ควรเขียนตัวชีว้ัดยอย (ตัวชีว้ัดในกระบวนการทาํงานตามระบบ) 

3) แผนการดาํเนนิงานในตารางที่  2  ควรปรับปรุงไดแก  พฒันาความเหมาะสมของระยะเวลา 

สําหรับแตละระบบใหมวาเหมาะสมในทางปฏิบัติหรือไม  เร่ิมดําเนนิการในเดือนพฤษภาคมอาจชาไป    

การกําหนดเปนเดือนไมละเอียดพอ  เครือ่งมือที่ใชควรเขียนใหตรงกบัชองที่ดําเนนิงานในแตละขอยอย

เพื่อใหเขาใจวาขอยอยใดควรใชเครื่องมือใด 

4)  เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการดําเนนิการระบบ  ในแบบสังเกต บก 3 ควรมีคําชี้แจงในการใช

ที่ชัดเจนวาไดสังเกตใคร  สังเกตอยางไร  จํานวนครั้งที่สังเกต  ชวงเวลาที่สังเกต  บบ 3  แบบบันทึก

ขอมูลในการปฏิบัติของครู  ปฏิบัติอะไร  บันทึกเมื่อใด  บันทึกอะไร  การมีแตหัวขอทําใหไดขอมูลที่

ผูวิจัยตองการหรือไม  บบส  3  ใชเมื่อใด  ควรมีคําชี้แจงใหชัดเจนเกี่ยวของกับ บบ3 อยางไร  บส 3.3 

บส 3.4 แบบสัมภาษณสําหรับแตละกลุม  คําถามไมนาเหมือนกัน 

3.2 ผลการประเมนิคูมือการใชระบบ โดยใชแบบประเมนิความเหมาะสมของคูมือการใชระบบ 

วามีความเหมาะสมมากนอยเพยีงใดโดยผูเชี่ยวชาญ   แสดงดงัตารางตอไปนี ้
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ตาราง  17  ผลการประเมนิความเหมาะสมของคูมือการใชระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

ตอนที่  1  แนวคิดระบบการวัดและประเมินผล 
               ระดับช้ันเรียน 

   

1.1  ความสําคัญและความจําเปนของระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน 

80 20 - ควรเพิ่มที่มาที่ไปของ

คูมือ 

1.2  วัตถุประสงคของระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

80 20 - ควรมีรายละเอียดที่

แสดงถึงระบบการวัด

และประเมินผล

ระดับช้ันเรียน 

1.3   ประโยชนของระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

100  - ในหนา 8 หลังจากขอ 

2.7 ควรสรุปใหเห็น

ความจําเปนของการ

สรางและพัฒนาระบบ

การวัดและประเมินผล 

ตอนที่  2  สภาพทั่วไปของโรงเรียน                    

              บานนาศรีดงเค็ง 

80 20 -เพิ่มรายละเอียดขอมูล

ครู นักเรียน 

ตอนที่  3  ระบบการวัดและประเมินผล 

              ระดับช้ันเรียน 

   

ความหมาย 80 20 -เพิ่มประเด็น

ความหมายระดับ       

ชั้นเรียน 

หลักการของระบบ 80 20 - 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  80 20 -เพิ่มรายละเอียดให

ชัดเจน 

ตอนที่   4  แนวปฏิบัติของโรงเรียน    

4.1  แผนดําเนินงาน 80 20 - การเรียกชื่อ ตารางที่ 

2  ไมรับกับหนา 10 

และผูรับผิดชอบนาจะมี

คนอื่น ๆ ดวยเพราะ

คณะกรรมการเพิ่ง

แตงตั้ง 
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ตาราง  17  (ตอ)  
  

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ืงที่ควรปรับปรุง 

4.2  คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

80 20 1. ควรมีรายละเอียดเชน 

กรณีที่มีหลายหองจะไดครู

ทุกคน ตัวแทนผูปกครอง

ไดมาอยางไร  กลุมละก่ีคน 

2. ไมมีตัวแทนนักเรียน

เพราะหนา  19  มี 

4.3  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน 

100 - - 

ตอนที่  5   เครื่องมือที่ใชในการดําเนนิการ    

บันทึกการประชุม  (บท 1) 100 - - 

แบบสังเกตแบบมีโครงสราง (บก 3) 100 - - 

แบบบันทึกขอมูลในการปฏิบัติของครู  (บบ 3) 100 - - 

แบบบันทึกและสรุปผลการดําเนินงาน  (บบส 3) 100 - - 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ (บป 2.1) 80 20 - 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (บส 3.1–บส 3.5) 80 20 - 

  

 จากตาราง  17  พบวา  ผูเชีย่วชาญสวนใหญ (รอยละ 80) มีความเหน็วา  คูมือการใชระบบมี

ความเหมาะสม   
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้ 

-  ควรเพิ่มเติมใหเหน็กระบวนการในการพฒันาระบบใหชัดเจนและปรบัใหสอดคลองกับผูใช 

 

 3.3 ผลการตรวจสอบแบบประเมินประสิทธิผลของระบบโดยใชแบบประเมินความเหมาะสม

และความสอดคลองของแบบประเมินประสิทธิผลของระบบดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  18  ผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมินประสทิธผิลของระบบ 
 

ความคิดเห็น (รอยละ) รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

1.  ดานความเปนประโยชน 100 0 - 

2.  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง 80 20 - 

3.  ดานความเหมาะสม 80 20 - 

4.  ดานความถูกตองและความนาเชื่อถือ 80 20 - 

5.  ดานผลที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของ 100 0 - 

     5.1  ความพึงพอใจ 80 20 - 

     5.2  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

80 20 - 

 

 จากตาราง  18  พบวาผูเชีย่วชาญสวนใหญ(รอยละ 80)  เห็นวาแบบประเมินประสทิธิผลมี

ความเหมาะสม 

  

 ดานความสอดคลองของแบบประเมินประสิทธิผลของระบบแสดงดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  19  ผลการประเมนิความสอดคลองของแบบประเมินประสทิธผิลของระบบ 
 

ความคิดเห็น               
ผูเช่ียวชาญคนที่ 

รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

คา 
IOC 

1.  ดานความเปนประโยชน 1 1 1 1 1 1 

2.  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง 1 1 1 1 1 1 

3.  ดานความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 

4.  ดานความถูกตองและความนาเชื่อถือ 1 1 1 1 1 1 

5.  ดานผลที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของ       

     5.1  ความพึงพอใจ 1 1 1 1 1 1 

     5.2  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   1 1 1 1 1 1 

 

 จากตาราง 19  พบวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาแบบประเมินประสทิธผิลมีความสอดคลองกัน

โดยมีคาดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 1.00 
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4.  การสะทอนผลและปรับปรุงโครงรางระบบ คูมือการใชระบบ และแบบประเมิน
ประสิทธิผลของระบบ  (R) 
         คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนของโรงเรียนไดรวมกนันาํขอมูล

ที่ไดจากการประเมินโครงรางระบบ คูมอืการใชระบบ และแบบประเมินประสทิธิผลของระบบจาก

ผูเชี่ยวชาญนาํมาเปนเกณฑในการปรับปรุงแกไขรวมกัน  โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาดงันี ้

  4.1  ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางระบบ คูมือการใชระบบและแบบ

ประเมินประสทิธิผลของระบบ  เมื่อเทียบกบัเกณฑ   พบวา  ทกุประเดน็ผานเกณฑทีก่ําหนด    

  4.2  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไดรวมกันกับผูเกี่ยวของเพิ่มเติมไวในโครงรางระบบ  

คูมือการใชระบบและแบบประเมินประสทิธิผลของระบบที่พัฒนาข้ึน 

 
ตอนที่  3  ผลการทดลองใชระบบ 
 การดําเนินงานในขั้นนี้เปนการศึกษาประสิทธิผลของระบบดวยการนาํไปปฏิบัติจริง หลงัจากที่

ไดพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมแลว ผูวิจัยไดประยกุตใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม และใชการประเมินเชงิปฏิบัติการเปนกลไกควบคุมในระหวางการทดลองใชระบบ โดยได

ดําเนนิการวิจยัเปน 2  วงรอบ  แตละวงรอบมีรายละเอยีดดังนี ้

 1.  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของ รวมกันวางแผนเตรียมใชระบบในข้ันเริ่มตนโดยเก็บรวบรวมขอมูล  

วิเคราะหขอมูลและใหขอมูลปอนกลับ และหาฉนัทามติ (P) 

 2.  ดําเนนิการใชระบบในข้ันการติดตามความกาวหนาโดยเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล

และใหขอมูลปอนกลับ (A)และ รวมกนัสงัเกตการปฏิบัติการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตลอดจน

ประเมินประสทิธิผลของระบบ(O)  โดยเนนการบูรณาการการวัดและประเมินผลกบัการเรียนการสอน  

การวัดที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  การใชวธิีการวัดและประเมินที่หลากหลาย  การมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของและการนําผลการประเมนิไปใชในการพฒันาผูเรียน และปรับปรุงการสอนของผูสอน 

3.  นําผลที่ไดมาสะทอนผลการปฏิบัติรวมกัน (R) ในขั้นสรุปรวม 
 
รอบที่  1 
 1.  ผลการวางแผนเตรียมใชระบบในขัน้เริ่มตนโดยเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห
ขอมูลและใหขอมูลปอนกลับ (P) 

   ขัน้เริ่มตน 
ในขั้นตอนนี้ผูเกี่ยวของในการวิจัยคือ  ครูผูสอน  ผูบริหาร  ผูปกครองและนักเรียน ที่ม ี
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สวนรวมในการวิจัยตั้งแตเร่ิมตนประชุมเชงิปฏิบัติการในการ  ต้ังเปาหมาย  สรางทมีงานและตัดสินใจ

วางแผนในการดําเนินงานรวมกนั  โดยมีรายละเอยีดในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดังนี ้

  1)  กําหนดการประชุมเพือ่ดําเนนิการรวมกนั  จากนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล บันทึกขอมลูที่ไดจากการประชุมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกบัเปาหมายรวมกัน  เปาหมาย

เฉพาะและเปาหมายที่ขัดแยง  การสรางทีมงานและการวางแผนในการดําเนินงาน  ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง  20   กาํหนดการประชุมเพื่อดําเนนิการแตละรอบการวิจยั 
 

รอบที่   วันเดือนป 
 

รายการ ผูเขารวม 

4  พ.ค. 49 ขั้นเริ่มตน คณะกรรมการระบบฯ 

4  พ.ค.-28 ก.ค.49 ขั้นติดตามความกาวหนา คณะกรรมการระบบฯ 

1 

28 ก.ค 49 ขั้นสรุปรวม คณะกรรมการระบบฯ 

4  ส.ค. 49 ขั้นเริ่มตน คณะกรรมการระบบฯ 

4  พ.ค.-6 ต.ค.49 ขั้นติดตามความกาวหนา คณะกรรมการระบบฯ 

2 

6 ต.ค 49 ขั้นสรุปรวม คณะกรรมการระบบฯ 

 
2) ผลการดําเนินการกาํหนดเปาหมายรวมกัน  เปาหมายเฉพาะและเปาหมายที ่

ขัดแยง  ดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  21  ผลการดําเนินการกําหนดเปาหมาย 
 

เปาหมายรวมกัน เปาหมายเฉพาะ เปาหมายที่ขัดแยง 

พัฒนาระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

-   โรงเรียนเปดโอกาสใหผูเรียน  

ผูปกครองมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลมากขึ้น 

-  ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลเปน

สวนหนึ่งของการเรียนการสอนและ

ใชวิธีการที่หลากหลาย 

-  การประเมินผลตองสอดคลองและ

ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 

-  บทบาทของผูปกครองในการวัด

และประเมินผล โดยครูตองการให

ผูปกครองมีบทบาทดูแลบุตรหลาน

ในการเรียนที่บาน  ผูปกครอง

ตองการรูวาครูวัดและประเมินผล

อยางไรที่โรงเรียน 

-  ผูเกี่ยวของไดแก ครูชวงชั้นที่ 1 – 3 

หรือทุกคนในโรงเรียน 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

เปาหมายรวมกัน เปาหมายเฉพาะ เปาหมายที่ขัดแยง 
 -  การประเมินผลควรประเมินเพื่อพัฒนา

ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

-  ผูเรียนสามารถตรวจสอบผล              

การประเมินการเรียนของตนเองได 

-  มีการเทียบโอนผลการเรียน 

- สถานศึกษามีการจัดทําเอกสาร

หลักฐานการศึกษาครบ 

 -  นักเรียนและผูปกครอง  ควร

กําหนดตัวแทนหรือทุกคนโรงเรียน   

-  ชวงเวลาในการปฏิบัติการของ

ผูปกครอง  ผูปกครองตองการชวง

เชา  ครู นักเรียนสะดวกชวงบาย 

-  ดําเนินการทุกกลุมสาระการเรียนรู

ที่สอนหรือกลุมสาระการเรียนรูที่

พรอมอยางนอย  1  กลุม 

 
จากนั้นสะทอนผลแลวรวมกันหาฉนัทามติจากเปาหมายที่ขัดแยง คือ  รวมกันกาํหนดบทบาท

ผูเกี่ยวของใหชัดเจน  กาํหนดชวงเวลาดําเนนิการเพื่อใหสะดวกกับทกุฝายคือ  ชวงเชา 8.00-10.00 น.  

โดยโรงเรียน  ผูเกี่ยวของไดแก ครูชวงชั้นที่ 1 – 3  ทกุคน  ตัวแทนนกัเรียนและผูปกครองชั้นละ 1 คน  

และครูผูสอนดําเนนิการในกลุมสาระการเรียนทีพ่รอมอยางนอย  1  กลุมสาระการเรียนรู 

     3)  การสรางทีมงานและการวางแผนในการดําเนนิงาน ในขั้นตอนนี้คือ 
การสรางทีมงาน 
 แตงตั้งคณะกรรมการระบบวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนมีดังตอไปนี ้

 1)    ผูอํานวยการโรงเรียน                                         ประธานกรรมการ 

2)    ครูผูสอนชวงชัน้ที่ 1 - 3     กรรมการ 

3)   ตัวแทนผูปกครองนักเรียนชัน้ ป.1 –ป.6   กรรมการ 

4)   ตัวแทนผูนําชุมชน       กรรมการ 

5)   ตัวแทนนกัเรียนชัน้ ป.1 –ป.6     กรรมการ 

6)   ครูวิชาการ                              กรรมการและเลขานกุาร 

ที่ปรึกษาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มดัีงนี ้

1) อาจารยอังคณา  ตุงคะสมติ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

2) รองศาสตราจารยลัดดา  ศิลานอย   คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 

การรวมกนักาํหนดบทบาทของคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มหีนาที่ดําเนนิการตามระบบวัด 

และประเมินผลระดับชั้นเรียนที่รวมกนัพฒันาขึน้  โดยมีบทบาทในแตละระบบดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง  22  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน 
 

ระบบ ผูรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 

ผูบริหาร -  เชิญผูเกี่ยวของประชุมชี้แจงระบบการวัดและประเมินผลที่พัฒนาขึ้น 

-  ใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบระบบวางแผน 

- อนุมัติโครงการดําเนินการตามระบบวัดและ            ประเมินผล

ระดับช้ันเรียน 

-  แตงตั้งคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลในระบบวางแผน 

ครูผูสอน - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

-  รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลในระบบวางแผน 

ตัวแทนนักเรียน - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลในระบบวางแผน 

ตัวแทนผูปกครอง - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลในระบบวางแผน 

ตัวแทนผูนําชุมชน - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผล 

วางแผน 

ครูวิชาการ -  ชี้แจงระบบการวัดและประเมินผลที่รวมกันพัฒนาขึ้น 

-  ชี้แจงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับช้ันเรียน 

-  จัดทําโครงการดําเนินการตามระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ัน

เรียนเสนอที่ประชุม 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผล บันทึกผลการรวม

วางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลในระบบวางแผน 

-  สรุปแผนปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ ครูผูสอน -  ปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการ 

-  บันทึกสรุปผลการปฏิบัติ 
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ตาราง  22   (ตอ) 
 

ระบบ ผูรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 

ผูบริหาร -  เชิญคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน

ประชุม 

-  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

ครูผูสอน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

ตัวแทนนักเรียน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

ตัวแทนผูปกครอง -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

ตัวแทนผูนําชุมชน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

 
 
 
 

ตรวจสอบ 

ครูวิชาการ -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

-   เตรียมเครื่องมือที่ใชในระบบตรวจสอบ 

-  สะทอนผลการดําเนินการใหคณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับช้ันเรียนทราบ 

-  สรุปและบันทึกผลการดําเนินการ 

ผูบริหาร -  เชิญคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน

ประชุม 

ครูผูสอน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

ตัวแทนนักเรียน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

ตัวแทนผูปกครอง -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

ตัวแทนผูนําชุมชน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

 
 
 
 

สะทอนผล 

ครูวิชาการ -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

-  สะทอนผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการทราบ 

-  สรุปและบันทึกผลการดําเนินการ 

-  จัดทําเอกสารรายงานผล 

 

ผลการกําหนดแผนปฏิบัติการ รอบที ่ 1  แสดงรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  23  แผนปฏิบัติงานตามระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  

      รอบที ่ 1 
ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะ 

เวลา 
เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/

เกณฑ 
1.  ระบบ
วางแผน  
(Plan) 
1.1 วางแผน 

 
 

 

1.1.1  ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของไดแก  

ครูผูสอนชวงชั้นที่ 1 – 3   ตัวแทนนักเรียน

ชวงชั้นที ่1 – 3  ตัวแทนผูปกครอง ชวงชั้น

ที ่1 – 3    ตัวแทนผูนําชุมชน 

1.1.2  ผูเกี่ยวของรวมกันศึกษาคูมือ     

การใชระบบ 

1.1.3  เสนอโครงการดําเนินการตาม

ระบบวัดและ ประเมินผลระดับช้ันเรียน 

1.1.4  แตงตั้งคณะกรรมการระบบวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน  

1.1.5 ชี้แจงบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

 

 

 

 

8  มี.ค. 

49 

 

 

 

 

 

4  พ.ค. 

49 

 

 

 

 
 

 

- หนังสือเชิญ

ประชุม 

- บันทึก         

การประชุม 

- คูมือการใช

ระบบ 

- โครงการ

ดําเนินการ

ตามระบบฯ 

- คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

-  บันทึก          

การประชุม 

 
 

 

ผูอํานวยการ 

 

 

 

เลขานุการฯ 

 

เลขานุการฯ 

 

 

ผูอํานวยการ 

และ 

ครูวิชาการ 

 

 
 

 

- รอยละ  

80 ของ

ผูเขารวม

ประชุมที่

ระบุใน

หนังสือ

เชิญ

ประชุม 

- โครงการ

ถูกบรรจุ

ไวในงาน

วิชาการ

ของ

โรงเรียน 

1.2 ปฏิบัติ 1.2.1 อภิปรายสภาพปจจุบัน และปญหา

ดานการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ของทางโรงเรียนรวมกัน 

1.2.2 กําหนดแนวทางปฏิบัต ิ 

การตรวจสอบ และการสะทอนผลการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยยึด

หลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยให

สอดคลองและเชื่อมโยงกับการวัดและ

ประเมินผลในระดับตาง ๆ   

1.2.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ  

ตรวจสอบและสะทอนผลการวัดและ

ประเมินผล   

4  พ.ค. 

49 

 

 

- บันทึกการ

ประชุม (บท 1) 

- แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

- แผนปฏิบัติการ 

 

 

 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ  

80 ของ

ผูเขารวม

ประชุมที่

ระบุใน

หนังสือ

เชิญ

ประชุม       

- สรุปผล

เปนแผน     

ปฏิบัติการ 
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ตาราง  23  (ตอ) 
      

ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/
เกณฑ 

 1.2.4 กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ  

ตรวจสอบและสะทอนผล 

1.2.5  สรุปเปนแผนปฏิบัติการ 

4  พ.ค. 49 

 

 

 

 

  

1.3  ตรวจสอบ -     ตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่รวมกันสราง

ขึ้น  โดยการ ประเมินความเหมาะสม   ความ

เปนไปไดในการปฏิบัต ิ  

 

10 พ.ค. 49 -  แผนปฏิบัติการ 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 

ของคณะ 

กรรมการให

ความเห็น ชอบ

แผนปฏิบัติการ 

1.4สะทอนผล -     นําผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมา

สะทอนผลใหผูเกี่ยวของทราบและ

รวมกันปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ

ชัดเจน 

10 พ.ค. 49 -  แผนปฏิบัติการ 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- แผน 

ปฏิบัติการ

บรรจุในงาน

วิชาการของ   

โรงเรียน 

ระบบ 
ปฏิบัติการ 
2.1 วางแผน 

 

 

2.1.1 ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตร  วาง

แผนการจัดการเรียนรู วางแผนวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน สรางเครื่องมือ

วัดและประเมินผลตาม แนวทางที่

รวมกันกําหนดขึ้นในขั้นวางแผน 

2.1.2 ครูผูสอนประชุมชี้แจงทําความเขาใจ

กับผูปกครอง และนักเรียนในการวัดและ

ประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

2.1.3 ครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียน

รวมกันกําหนดแนวทางวัดและประเมิน

ระดับชั้นเรียนและนําผลการประเมินไป

ใชในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 

 

 

9 มี.ค.49 -

15 พ.ค.49 

 

 

 

14 พ.ค.49 

 

 

 

 

 

 

 

-  แผนการ

จัดการเรียนรู 

-  เครื่องมือวัด

และประเมินผล 

-   แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

 

 

 

 

ครูผูสอน 

 

 

 

- รอยละ 80 

ของครู

วางแผน

จัดการ

เรยีนรูและ

การวัดและ 

ประเมินผล 

- รอยละ 80 

ของผูปกครอง 

เขารวมการ

ประชุม 
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ตาราง  23  (ตอ) 
   

ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

2.2 ปฏิบัติ -  ครูผูสอน 

ปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียน 

16 พ.ค. – 

28 ก.ค.49 

- แผนการจัดการ

เรียนรู 

- เครื่องมือที่ใชใน

การวัดและ

ประเมินผล 

-  แบบบันทึกขอมูล

ในการปฏิบัติการวัด

และประเมินผลของ

ครูผูสอน(บบ 3) 

ครูผูสอน -  รอยละ  80  ของ

ครูผูสอนที่ปฏิบัติการวัด

และประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนตามแผนการ

จัดการเรียนรู 

2.3 ตรวจสอบ -  ครูผูสอน

ตรวจสอบตนเองใน

เรื่อง         การวัดและ

ประเมินผลที่ปฏิบัติ

วาเปนไปตาม

แนวทางที่รวมกัน

กําหนดขึ้นหรือไม 

โดยตรวจสอบการ

ปฏิบัติของตน และ

สอบถามนักเรียน

และผูปกครอง 

ทุกพฤหัส 

25 พ.ค.49 

1,8,15,22, 

29 มิ.ย.49 

6,13,20,27 

ก.ค.49 

 

-  แผนการจัดการ

เรียนรู          

  (บันทึกผลหลังการ

สอน) 

-  แบบบันทึกขอมูล

ปฏิบัติ การวัดและ

ประเมินผลของ

ครูผูสอน (บบ 3) 

ครูผูสอน -  รอยละ 80 ของ

แผนการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู 

-  รอยละ 80 ของครูที่

ใชการวัดประเมินผล

ดวยวิธีการหลากหลาย 

- รอยละ 80 ของครูที่ใชการ

วัดและประเมินผลเปนสวน

หนึ่งของการเรียนการสอน 

-  รอยละ 80 ของ

นักเรียนที่ไดรับ             

การพัฒนา 

-  รอยละ  80 ของครูนํา

ผลการประเมินปรับปรุง

การเรียนการสอน 

-  รอยละ 80  ของครู

ประเมินผลแบบมี          

สวนรวม 
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ตาราง  23  (ตอ) 
    

ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

2.4 สะทอน

ผล 

-  ครูผูสอนสะทอนผลที่ไดในขั้น

ตรวจสอบใหที่ประชุมคณะครู

ทราบแลวทบทวนและปรับปรุง 

กระบวนการปฏิบัติการวัด

และประเมินของตน 

(ทุกวันศุกร) 

26 พ.ค.49 

2,9,16,23,  

30 มิ.ย.49 

7,14,21,28 

ก.ค.49 

-  บันทึกการ

ประชุม(บท1) 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

ครูผูสอน 

เลขานุการ

ระบบฯ 

-  รอยละ  80 ของ

ครูผูสอนที่เขารวม

การสะทอนผล 

ระบบ
ตรวจสอบ 
3.1 วางแผน 

 

 

3.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

ระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนเพื่อกําหนด 

แนวทางและระยะเวลา 

 ในการประเมิน 

3.1.2  เตรียมเครื่องมือที่ใชใน

การประเมิน 

 

 

4  พ.ค.49 

 

 

 

-  หนังสือเชิญ

ประชุม 

- บันทึก         

การประชุม       

(บท 1) 

 

 

ประธานฯ 

เลขานุการฯ 

 

 

- รอยละ  80 ของ

คณะกรรม การ

ระบบฯรวม

ประชุม 

3.2 ปฏิบัติ -  ตรวจสอบการปฏิบัติตาม

แนวทางการวัดและประเมิน

ของครูผูสอนในระบบ 

ปฏิบัติการโดยใชแบบประเมิน 

ที่สรางขึ้น ไดแก   แผนการจัด 

การเรียนรู   บันทึกผลหลัง            

การสอน  แบบบันทึกขอมูลใน

การปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลของครูผูสอน        

ในการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

26  พ.ค. 49 

23  มิ.ย. 49 

21  ก.ค. 49  

 

 

 

 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

-  แบบสังเกต 

(บก 3) 

 

คณะกรรมก

ารระบบฯ 

-  รอยละ 80  ของ

ครูผูสอน  มีการ

บันทึกผลหลัง      

การสอน 

-  รอยละ 80 ของ

ครูผูสอนมีการ

บันทึกขอมูลที่ได

ปฏิบัติในการวัด

และประเมินผล 

-  รอยละ 80 ของ

ครูผูสอนมีการวัด

และประเมินผล

ตามหลัก สูตร

การศึกษาขั้น

พื้นฐานพ.ศ.2544 
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ตาราง  23  (ตอ) 
     

ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

3.3 ตรวจสอบ -   ตรวจสอบความเหมาะสม

ของกระบวนการ   ตรวจสอบ

การปฏิบัติตามแนวทางการ

วัดและประเมินของครูผูสอน

ในขั้นดําเนินการ 

 

26  พ.ค. 49 

23  มิ.ย. 49 

21  ก.ค. 49  

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การ

ดําเนินงาน 

(บบส 3) 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 ของ

คณะกรรมการที่

เขารวมการ

ตรวจสอบมี

ความเห็นวา

เหมาะสม 

3.4สะทอนผล -  นําผลในขั้นตรวจสอบ          

การดําเนินการสะทอนผลให

คณะกรรมการระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน

ทราบ ทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการ    ตรวจสอบ         

การปฏิบัติ 

26  พ.ค. 49 

23  มิ.ย. 49 

21  ก.ค. 49  

 

 

 

-  หนังสือเชิญ

ประชุม 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

ดําเนินงาน 

(บบส 3) 

ประธานและ 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

-  รอยละ 80ของ

คณะ กรรมการ

รวมสะทอนผล 

4.1 วางแผน 4.1.1  ประชุมคณะกรรมการ

ระบบฯ 

4.1.2 นําขอมูลที่ไดจากระบบ

ติดตามตรวจสอบมารวมกัน  

วางแผนปรับปรุงแกไข 

21  ก.ค. 49 -  หนังสือเชิญ

ประชุม 

-  บันทึกการ

ประชุม (บท 1) 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

ดําเนินงาน 

(บบส 3) 

ประธานฯ 

เลขานุการฯ 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

-  รอยละ 80 ของ

คณะ กรรมการ

เขารวมการ

ประชุมวางแผน 

4.2 ปฏิบัติ 4.2.1 ดําเนินการปรับปรุง

แกไขตามขอมูลที่ได 

4.2.2  ประเมินประสิทธิผล

ของระบบ 

4.2.3 จัดทําเอกสารรายงาน

ผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

21 – 28       

ก.ค. 49 

- บันทึกการ

ประชุม(บท1) 

- แบบ

ประเมิน

ประสิทธิผลฯ 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส3) 

เลขานุการฯ - เอกสาร 

รายงานผลไดรับ

การปรับปรุง

แกไขจากขอมูลที่

ได 

 

174 
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ตาราง  23  (ตอ) 
      

ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/เกณฑ 

4.3ตรวจสอบ -ตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมครบถวนใน

กระบวนการปรับปรุง 

21- 28      

ก.ค.49 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส3) 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 ของ

คณะ กรรมการ

ระบบฯเขารวม

กระบวนการตรวจสอบ 

4.4 สะทอนผล 4.4.1  ทบทวนปรับปรุง

ตามผลจากการตรวจสอบ 

4.4.2 วางแผนการ

ดําเนินงานในวงรอบ

ตอไป 

28 ก.ค.49 -  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส3) 

 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 ของ

คณะ กรรมการ

ระบบฯเขารวม

กระบวนการสะทอนผล 

สรุป       1. ครูผูสอนประชมุสะทอนผลการวัดและประเมินผลทุกบายวันศกุรของแตละสัปดาห   ใน

วันที่ 26 พ.ค., 2 มิ.ย., 9 ม.ิย., 16 มิ.ย., 23 มิ.ย.,  30 มิ.ย., 7 ก.ค., 14 ก.ค.,  21 ก.ค.,  28 ก.ค.49 ;   

  2.  คณะกรรมการระบบฯประชุมรวมกนัเพื่อตรวจสอบและสะทอนผลชวงบายในวนัที ่   26 

พ.ค., 23 มิ.ย., 21  ก.ค., 28  ก.ค. 49   

  
2)  การใหขอมูลปอนกลบั 
 เลขานุการคณะกรรมการระบบฯ ใหขอมูลปอนกลับจากการวางแผนรวมกนัโดยใหทกุ

ฝายรวมกันตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล แลวปรับปรุงแกไขรวมกัน

เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน 
2.  ผลการดาํเนินการใชระบบในขัน้การติดตามความกาวหนาโดยเกบ็รวบรวมขอมลู  

วิเคราะหขอมูลและใหขอมูลปอนกลบั (A)และรวมกันสงัเกตการปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียน ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของระบบ (O) 

   ขัน้ติดตามความกาวหนา 
 ครูผูสอนดําเนนิการใชระบบการวัดและประเมินผล โดยบูรณาการกับการเรียน 

การสอน วัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  ใชการวัดและประเมินผลดวยวิธกีารที่

หลากหลาย  โดยผูเกีย่วของรวมกันนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการสอนของครู   

และผูเกี่ยวของรวมกนัสํารวจจุดออนจุดแข็งเกี่ยวกับความกาวหนาและประเมินระบบที่ทดลองใช โดย

ใชเครื่องมือทีส่รางขึ้น  โดยปรับและพัฒนายทุธวิธีเพื่อใหบรรลุเปาหมายได โดยมีรายละเอยีดดังนี ้  

1) ดําเนนิการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2) การเกบ็รวบรวมขอมูล เนนกระบวนการในการดําเนนิการใชระบบ โดยดําเนนิการดงันี ้
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2.1 เก็บขอมูลโดยใชแบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบบันทึกและสรุปผลการ 

ดําเนนิงานของผูเกี่ยวของและแบบบันทกึขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครูผูสอนที่สรางขึน้  

2.2 ตรวจผลจากแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ แบบบันทกึและสรุปผลการดําเนิน 

งานของผูเกีย่วของและแบบบันทกึขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครผููสอนโดยใชวธิีการทางสถิติและ

การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางขอสรุป 

ผลการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชีว้ัดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง  24  ผลการปฏิบัติการตามตัวชีว้ัดแผนการปฏิบัติการ 
 

ระบบ ขั้นตอนที ่ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 
1.  วางแผน  
(Plan) 
 

1.1 ขั้นวางแผน - รอยละ  80 ของผูเขารวมประชุมที่

ระบุในหนังสือเชิญประชุม 

- โครงการไดรับการบรรจุไวในงาน

วิชาการของโรงเรียน 

- มีผูเขารวมประชุมรอยละ 100 

 

- โครงการไดรับการบรรจุในแผนงาน

วิชาการของโรงเรียน 

1.2  ขั้นปฏิบัติ - รอยละ  80 ของผูเขารวมประชุมที่

ระบุในหนังสือเชิญประชุม          

-  บรรจุเปนแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน 

-  มีผูเขารวมประชุมรอยละ 93.93 

 

-  แผนปฏิบัติการไดรับการบรรจุเปน

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

1.3 ขั้นตรวจสอบ - รอยละ 80 ของคณะกรรมการให

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

-คณะกรรมการใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการรอยละ 100 

 

1.4 ขั้นสะทอนผล - แผนปฏิบัติการถูกบรรจุไวในงาน

วิชาการของโรงเรียน 

-  แผนปฏิบัติการถูกบรรจุในงาน

วิชาการของโรงเรียน 

2.1 ขั้นวางแผน รอยละ 80 ของครูผูสอนที่วาง

แผนการจัดการเรียนรูและการวัด

และประเมินผล 

รอยละ 80 ของผูปกครองที่เขารวม

การประชุม 

-  ครูวางแผนการจัดการเรียนรูและ

การวัดและประเมินผล   รอยละ 100 

-  ผูปกครองเขารวมประชุม  รอยละ  

100 

2.2  ขั้นปฏิบัติ -  รอยละ  80  ของครูผูสอนที่

ปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับชั้น

เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู 

-  ครูผูสอนปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลตามแผนรอยละ 100 

2.  ปฏิบัติการ 
(Act) 
 

2.3 ขั้นตรวจสอบ -  รอยละ 80 ของนักเรียนที่ไดรับ        

การพัฒนาในแตละรายวิชา 

-  นักเรียนไดรับการพัฒนา  รอยละ 

76.92 
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ตาราง  24  (ตอ) 
 

ระบบ ขั้นตอนที ่ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

 -  รอยละ  80 ของครูนําผลการ

ประเมินปรับปรุงการเรียนของ

นักเรียนและการสอนของตน 

-  รอยละ 80  ของการประเมินผลให

ผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม 

-  ครูนําผลการประเมินปรับปรุงการ

เรียนการสอนของนักเรียนและตนเอง

รอยละ 76.92 

-  ครูใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม

ในการวัดและประเมินผล  รอยละ  76.92 

 

2.4 ขั้นสะทอนผล -  รอยละ  80 ของครูผูสอนที่เขารวม

การสะทอนผล 

- ครูผูสอนเขารวมการสะทอนผลรอยละ  

100 

3.1 ขั้นวางแผน - รอยละ  80 ของคณะกรรมการ

ระบบฯเขารวมประชุม 

- รอยละ  80 ของคณะกรรมการ

ระบบฯเขารวมประชุม 

3.2  ขั้นปฏิบัติ -  รอยละ 80  ของครูผูสอน  มีการ

บันทึกผลหลังการสอน 

-  รอยละ 80 ของครูผูสอนมีการบันทึก

ขอมูลที่ไดปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลของครูผูสอน 

-  รอยละ 80 ของครูผูสอนมีการวัด

และประเมินผลตามหลักการวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

- ครูผูสอนมีบันทึกหลังสอนรอยละ 

100 

-  ครูผูสอนมีบันทึกขอมูลรอยละ 100 

 

 

-  ครูมีการวัดและประเมินผลตาม

หลักการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรฯ รอยละ 77 

3.3 ขั้นตรวจสอบ - รอยละ 80 ของคณะกรรมการที่ 

เขารวมการตรวจสอบมีความเห็นวา

เหมาะสม 

-  คณะกรรมการที่เขารวม 

ตรวจสอบมีความเห็นวาเหมาะสม

รอยละ  100 

3.  ตรวจสอบ 
(Observe) 

3.4 ขั้นสะทอนผล -  รอยละ 80 ของคณะกรรมการรวม

สะทอนผล 

-  คณะกรรมการรวมการสะทอนผล

รอยละ  93.93 

4.1 ขั้นวางแผน -  รอยละ 80  ของคณะกรรมการ       

เขารวมการประชุมวางแผน 

-  คณะกรรมการรวมประชุมวางแผน

รอยละ  90.90 

4.2  ขั้นปฏิบัติ -  เอกสารรายงานผลไดรับการ

ปรับปรุงแกไขจากขอมูลที่ได 

- ไดมีการปรับปรุงแกเอกสาร   

รายงานผล 

4.3 ขั้นตรวจสอบ - รอยละ 80 ของคณะกรรมการ      

ระบบฯเขารวมกระบวนการตรวจสอบ 

-  คณะกรรมการรวมตรวจสอบ       

รอยละ  90.90 

4. สะทอนผล  
(Reflect) 
 

4.4 ขั้นสะทอนผล - รอยละ 80 ของคณะกรรมการระบบ

ฯเขารวมกระบวนการสะทอนผล 

-  คณะกรรมการรวมสะทอนผล       

รอยละ 90.90 
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 จากตาราง  24  พบวาการดําเนนิการของคณะกรรมการสวนใหญผานเกณฑที่กําหนดไวในตัว

บงชี้ คือรอยละ 80 ข้ึนไป มีตัวชีว้ัดทีไ่มผานคือ  นักเรียนไดรับการพัฒนา  ครูนําผลการประเมิน

ปรับปรุงการเรยีนการสอนของนักเรียนและตนเอง ครูใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล  ครูใหผูปกครองและนกัเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  คิดเปนรอยละ  76.92  

และครูมีการวดัและประเมินผลตามหลกัการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 คิดเปนรอยละ 77  ตามลําดับ  ผลจากที่ไดตรงนี้นาํไปวิเคราะหรวมกับ

ผลที่จากประเด็นอื่น ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงในการวิจัยรอบที่  2  ตอไป 
ผลจากแบบสังเกต 
         ชวงเวลาที่สังเกต ระหวางวนัที ่  16-28 ก.ค.2549  โดยคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนเพื่อใหทราบวาครูมีวิธีการวดัและประเมินระดับชั้นเรียนแตละวิธีมรีะดบัการปฏิบัติและมี

ความเหมาะสมเพียงใด จากความคิดเหน็ของครู นักเรียนและผูปกครอง  ผลจากการสังเกตและความ

คิดเห็นจากการสังเกตแสดงดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  25   ผลจากการสังเกตวิธีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 

ความคิดเห็น 
ครู นักเรียน ผูปกครอง 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ปฏิบัติ ไม        
ปรากฏ 

1. การถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียน 1.80 100 2.00 100 100 0 

2. การสนทนาพบปะพูดคุยกับนักเรียน 1.80 100 2.00 100 100 0 

3. การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับ

ผูเรียน 

1.50 100 1.67 89 90 10 

4. การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู ความ

เขาใจและทัศนคติ 

1.69 100 1.77 78 90 10 

5. การอานบันทึกเหตุการณตาง ๆ ของผูเรียน 1.31 84 1.55 100 80 20 

6. การตรวจแบบฝกหัดพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ 2.00 100 2.00 100 90 10 

7. การตรวจการบานพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ 2.00 100 2.00 100 90 10 

8. กําหนดภาระงานรายบุคคล 1.46 100 2.00 100 90 10 

9. กําหนดภาระงานรายกลุม 1.80 100 2.00 100 90 10 

10. การใหนักเรียนสาธิต 1.00 77 1.40 100 80 20 
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ตาราง  25   (ตอ) 
 

ความคิดเห็น 
ครู นักเรียน ผูปกครอง 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ปฏิบัติ ไม     
ปรากฏ 

11. การทําโครงงาน 0.76 62 0.77 67 70 30 

12. การสังเกตผูเรียน 1.80 100 2.00 78 100 0 

13. การสัมภาษณผูเรียน 1.80 92 2.00 78 100 0 

14. การตรวจผลงานผูเรียน 2.00 100 2.00 100 100 0 

15. การใหผูเรียนรายงานตนเอง 1.46 92 1.44 100 80 0 

16. การสอบถาม 1.80 100 2.00 100 100 0 

17. การเยี่ยมบาน 1.00 77 1.00 100 80 20 

18. การใชระเบียนสะสม 1.80 100 1.33 100 80 20 

19. การทําแฟมสะสมงาน 0.76 69 1.33 78 80 20 

20. การทดสอบภาคปฏิบัติ  1.80 100 2.00 100 80 20 

21. การทําแบบทดสอบวัดความรู 2.00 100 2.00 100 100 0 

22. การทําแบบทดสอบวัดเจตคติและ

คานิยม 

0.92 62 1.00 100 60 40 

23. วิธีการอื่น ๆที่สังเกตพบ โปรดระบุ 

………………………………………… 

- - - - - - 

 

 จากตาราง 25  พบวาวิธกีารวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนโดยครูผูสอน นักเรียนและ 

ผูปกครองเหน็สอดคลองกันวาสวนใหญปฏิบัติทุกครั้งและที่ปฏิบัตินอยไดแก  การใหนกัเรียนสาธติ  

การทาํโครงงาน การใหผูเรียนรายงานตนเอง การเยี่ยมบาน  การทาํแฟมสะสมงาน  การทาํ

แบบทดสอบวดัเจตคติและคานิยมและ  ดานความเหมาะสมพบวา  ทกุวิธีมีความเหมาะสม 

 ผลจากการสังเกตเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  แสดงดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง  26  ผลจากการสังเกตเครื่องมือทีใ่ชในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 

ความคิดเห็น 
ครู นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ปฏิบัติ ไม     
ปรากฎ 

1.  แบบสังเกต 2.00 100 2.00 100 80 20 

2.  แบบสัมภาษณ 1.54 100 2.00 100 80 20 

3.  แบบทดสอบวัดความรู 2.00 100 2.00 100 100 0 

4.  แบบทดสอบวัดเจตคติและคานิยม 0.92 76.92 1.00 77.78 50 50 

5.  บันทึกหลังการสอนของครู 2.00 100 2.00 100 100 100 

6.  แฟมสะสมงาน 0.76 69.23 1.33 88.89 80 20 

7.  โครงงาน 0.76 61.53 0.77 77.78 60 40 

8.  บันทึกของผูเรียน 1.31 84.62 1.55 88.89 100 0 

9.  แบบฝกหัด 2.00 100 2.00 100 100 0 

10. การบาน 2.00 100 2.00 100 100 0 

11. แบบสอบถาม 1.54 92.30 2.00 100 90 10 

12. ภาระงาน 2.00 100 2.00 100 80 20 

13. ระเบียนสะสม 1.80 84.62 1.33 88.89 60 40 

14. อื่น ๆ โปรดระบุ…………………… - - - - - - 

 

 จากตาราง 26  พบวาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมนิผลตามความคิดเห็นของครู  

นักเรียนและผูปกครอง เห็นสอดคลองกันวา  ครูใชเครื่องมือแบบทดสอบวัดเจตคติและคานยิม  แฟม

สะสมงาน โครงงาน นอยแตทุกเครื่องมือมคีวามเหมาะสม 

 ผลจากการสังเกตดานเอกสารบันทึกขอมลูสารสนเทศของนักเรียนที่สังเกตพบแสดงดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

ตาราง 27  เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศที่สังเกตพบโดยครูและนักเรียน 
 

การสังเกตของ รายการ 
ครู นักเรียน 

 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) 76.92 77.78 

2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 69.23 66.67 
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ตาราง 27  (ตอ) 
 

การสังเกตของ รายการ 
ครู นักเรียน 

 

3. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 69.23 66.67 

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 100 77.78 

5. เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 100 100 

6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 100 88.89 

7. ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 61.54 55.56 

8. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 100 77.78 

9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู  (ปพ. 9) 7.69 - 

10.  เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ…… - - 

 

 จากตาราง 27 พบวา  ครูรูจักแบบแสดงผลการพฒันาคุณลักษณะอันพงึประสงค (ปพ.4) 

เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) เอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเรียน

รายบุคคล (ปพ.6) เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) มากทีสุ่ดคิดเปนรอยละรอย  สวนนอยที่สุดคือ ปพ.9 

รอยละ 7.69  ดานนกัเรียนพบวา  รูจักเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียน (ปพ.5) มากทีสุ่ดคิด

เปนรอยละ 100 สวนนอยทีสุ่ดคือ ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) คิดเปนรอยละ 55.56 

 ผลจากความคิดคิดเห็นของผูสังเกตเกีย่วกับการดําเนนิการวัดและประเมินผลผูเรียนตาม                

แนวหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  แสดงดังตารางตอไปนี ้

  

ตาราง  28  ความคิดเห็นของผูสังเกตเกี่ยวกับการดําเนนิการวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตร                

        การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544 
 

ระดับความคิดเห็น การดําเนนิการ 
ครู นักเรียน 

1. มีการวางแผนการประเมินผูเรียน 1.53 1.55 

2. เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 1.15 1.33 

3. สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 1.38 1.55 

4. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.61 1.78 

5. ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 1.15 1.55 

6. นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียน 1.46 1.78 
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ตาราง  28  (ตอ) 
  

ระดับความคิดเห็น การดําเนนิการ 
ครู นักเรียน 

7. นําผลการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอน 1.46 1.78 

8. การดําเนินการอื่น ๆ โปรดระบุ……………………. - - 

  

จากตาราง  28  พบวา  ครูเห็นวาการดําเนนิการวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ดานมกีารวางแผนการประเมินผูเรียนมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 1.53  

และนอยที่สุดคือเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมและประเมินผลดวยวธิีที่หลากหลายเหมาะสมคดิเปน

คาเฉลี่ย  1.15  สวนนกัเรียนเหน็วาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  นําผลการ

ประเมินพัฒนาผูเรียนและนาํผลการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 1.78  

สวนนอยที่สุดคือการเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกีย่วของมสีวนรวม โดยมีคาเฉลี่ย 1.33 

      ผลจากแบบสอบถามผูปกครองการปฏิบัติของผูปกครองรวมกับครูผูสอนเกีย่วกับการดําเนนิการวัด

และประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  แสดงดงัตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  29    การปฏิบัติของผูปกครองรวมกับครูผูสอนเกี่ยวกบัการดําเนินการวัดและประเมินผล 

           ผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
 

การปฏิบัติ การดําเนนิการ 
ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติ 

1. ทานไดมีการวางแผนการประเมินผูเรียนกับผูสอน 55.56 44.44 

2.  ครูไดมีการชี้แจงเรื่องการวัดและประเมินผลกับผูปกครอง 22.22 77.78 

3.  ครูไดประเมินผลดวยวิธีการที่แจงกับผูปกครอง 66.67 33.33 

4. ทานไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลผูเรียน 

    ถาไดปฏิบัติโปรดระบุวาทานไดทําอะไร     

   -  รวมประชุม 

55.56 44.44 

5. ครูประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 88.89 11.11 

6. ทานไดทราบผลการเรียนผูเรียนจากครูระหวางเรียน 66.67 33.33 

7. ทานไดนําผลการประเมินปรับปรุงการเรียนของบุตรหลาน 88.89 11.11 

8. การดําเนินการอื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………. 

    ………………………………………………………………….. 

- - 
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 จากตาราง 29  พบวา  ผูปกครองรวมกับครูผูสอนเกี่ยวกบัการดําเนินการวัดและประเมินผล

ผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มากที่สุดคือ ครูไดมีการชี้แจงเรื่องการวัดและ

ประเมินผลกบัผูปกครอง คิดเปนรอยละ  77.78  และนอยที่สุดคือ  ครูประเมินผลนักเรียนดวยวิธกีารที่

หลากหลาย และ ทานไดนําผลการประเมนิปรับปรุงการเรียนของบุตรหลาน  คิดเปนรอยละ 11.11 

      ผลจากแบบประเมินประสทิธิผลของระบบ  แสดงรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  30   ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 
 

วุฒิการศึกษา ผูประเมิน 
ประถม 
ตน 

ประถม 
ปลาย 

มัธยม
ตน 

มัธยม
ปลาย 

อนุ 
ปริญญา 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ผูบริหารโรงเรียน - - - - - 1 - 

ครูผูสอน - - - - - 12 1 

นักเรียน 3 3 3 - - - - 

ผูแทนชุมชน - - - 1 - - - 

ผูปกครอง - 3 4 1 1 - - 

 

 จากตาราง  30  พบวาครูผูสอนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ผูปกครองสวนใหญ

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวบงชีต้าง ๆ ในการประเมินประสทิธิผลของระบบ  แสดง

ดังตารางตอไปนี ้
 

ตาราง  31  ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวบงชีต้าง ๆ ในการประเมินประสทิธิผลของระบบ 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย) รายการประเมิน 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

1.  ดานความเปนประโยชน      

     -  มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน 1 0.69 1 0.80 - อยากใหเนนหนักนักเรียน

มากกวาผูปกครอง 

- ควรมีตัวอยางแบบประเมิน

ที่ดีใหครู 

- อยากใหครูมีบันทึกการสอน 
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ตาราง  31   (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย) รายการประเมิน 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

     -  ตอบสนองตอความตองการในการ

ใชระบบการวัดและประเมินผลของ

ผูบริหาร ครูผูสอน   นักเรียน ผูปกครอง

และคณะกรรมการ               

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 0.69 1 0.80 -ผูปกครองบางทานยัง

ไมเขาใจในบทบาทของ

ตนเอง 

     -  ทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียน 1 1 1 1 - 

     -  ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 1 1 1 1 - 

    -  ผลการประเมินเปนประโยชนตอ

ผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน ผูปกครอง

และชุมชน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 0.88 1 0.92  
เฉล่ียรวม 0.95  

2.  ดานความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติงานจริง 

     

      -  สอดคลองกับการปฏิบัติงานของ     

สถานศึกษา 

1 1 1 1 - 

      -  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผล 

1 1 1 1 - 

      -  คณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผลสามารถปฏิบัติได 

1 1 1 1 - 

      -  เปนที่ยอมรับของผูบริหาร  

ครูผูสอน   นักเรียน  ผูปกครองและ

ชุมชน 

1 1 1 1 - 

      -  ผลที่ไดจากระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนมีความคุมคา 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 1 1 1  
เฉล่ียรวม 1.00  
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ตาราง  31   (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย) รายการประเมิน 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

3.  ดานความเหมาะสม      

      -  มีการพัฒนาโดยการมีสวนรวม

ของผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน  

ผูปกครองและชุมชน 

1 0.77 1 0.70 -ผูปกครองและนักเรียน

ตองมีสวนรวมมากกวานี้ 

-อยากใหผูปกครองเขา

มามีสวนรวมรับรูการ

เรียนของนักเรียนการ

สอนของครูใหชัดเจนขึ้น 

      -  มีความเปนธรรมและโปรงใสใน

การปฏิบัติ 

1 1 1 0.90 - ควรลงโทษนักเรียนที่

ทําผิดตามจริง 

      -  ใหความสําคัญการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย 

1 0.92 1 1 -ควรใหครูอนุบาลเขา

มามีสวนรวมดวย 

      -  คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปน

หลัก 

1 1 1 1 - 

     -  ดําเนินการดวยความรับผิดชอบ

และมีจรรยาบรรณ 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 0.93 1 0.92  

เฉล่ียรวม 0.96  
4.  ดานความถูกตองและความ
นาเช่ือถือ 

     

      -  สอดคลองกับความสําคัญและความ

จําเปนในการวัดและประเมินผลระดับชั้น

เรียน 

1 1 1 1 - 

-  วัตถุประสงคของระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

1 1 1 1 - 

      -  มีการบรรยายกระบวนการ

ดําเนินการของระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนชัดเจน 

1 0.69 1 0.90 -ยังไมคอยชัดเจน 

 



 

 

165 

ตาราง  31   (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย) รายการประเมิน 
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง

/ชุมชน 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

     -  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

1 1 1 1 - 

     -  มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนชัดเจน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 0.94 1 0.98  
เฉล่ียรวม 0.98  

5.  ดานผลที่เกดิขึ้นกับผูเกี่ยวของ      
     5.1  ความพึงพอใจ      

            ระบบการวัดและประเมินผลระดับ        

ชั้นเรียนกอใหเกิดความพึงพอใจตอทาน           

ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ียรวม 1.00  
5.2  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

     

         -  ครูผูสอนใชการวัดและประเมินผลเปน

สวนหนึ่งของการเรียนการสอน 

1 1 1 1 - 

         -  ครูผูสอนใชวิธีการวัดและประเมินผล

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

1 0.76 1 1 -ครูมีงานมากทําให

เก็บขอมูลไม

เพียงพอ 

         -  ครูผูสอนการใชวิธีการประเมินที่            

หลากหลาย 

 

1 0.76 1 0.80 -ครูมีงานมากทําให

ใชวิธีการไม

หลากหลาย 

         -  การนําผลการประเมินไปใชของผูบริหาร  

ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 

1 0.61 1 0.80 - ผูปกครองบางคน

ไมมีเวลา 

         -  การนําผลการประเมินไปใชของผูสอน     

ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 0.83 1 0.92  
เฉล่ียรวม 0.94  
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 จากตาราง  31  พบวาตัวบงชี้ตาง ๆ ในการประเมินประสิทธิผลของระบบมีความเหมาะสม

โดยไดคาเฉลี่ย 0.61  ข้ึนไป   

  3)  การวิเคราะหขอมูล  จัดระบบขอมูลและวิเคราะหใหไดภาพรวมของการทํางานวา

มีความกาวหนาอยางไร 

  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานบทบาทการมสีวนรวมของฝายตาง ๆ ยัง

เขาใจไมตรงกนั   และการวัดและประเมนิบางดานยังตองปรับปรุง เชน  การประเมินโดยใหทกุฝายมี

สวนรวม  ระยะเวลาในการประชุม  ตัวแทนที่สามารถเปนเครือขายของกลุมตาง ๆ ได  และควรกาํหนด  

ตัวแทนประสานงานของกลุมตาง ๆ  

  4)  การใหขอมูลปอนกลบัแกผูเกี่ยวของแลวรวมกันตรวจสอบขอมูลที่จัดระบบและ

วิเคราะห 

 ทุกฝายรวมกนัตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ไดจากเอกสารการสรุป 
3.  นําผลที่ไดมาสะทอนผลการปฏิบัติรวมกัน  (R) ในขั้นสรุปรวม 

  ดานความเปนประโยชน  พบวาระบบที่พฒันาขึ้นมีประโยชน 

ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติงานจรงิ พบวา  มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

งานจริง 

ดานความเหมาะสม พบวาระบบมีความเหมาะสมแตยงัตองปรับปรุงในบางสวน 

ดานความถกูตองและความนาเชื่อถือของขอมูล  พบวา  มีความถูกตองและมีความ 

นาเชื่อถือ เพราะรวมกันตรวจสอบหลายดาน 

ดานผลที่เกิดขึน้กับผูที่เกี่ยวของ ไดแก  ครู/ผูบริหาร  นกัเรียน และผูปกครองในดาน  

ความพึงพอใจพบวา ทกุฝายมีความพงึพอใจ ดานการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2544   ไดแก   ใชการวัดและประเมินผลเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน    ใชวธิีการ

วัดและประเมนิที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ใชวิธีการประเมนิทีห่ลากหลาย  ตลอดจนการนาํ

ผลการประเมนิไปใชของผูทีเ่กี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน  พบวามีบางประเด็นที่

ครูตองพัฒนาเพิ่มเติมไดแก  ใชวธิีการประเมินที่หลากหลาย  การนําผลการประเมินไปใชของผูที่

เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน 

 

 จากขอมูลที่ไดสรุปผลสะทอนในการดําเนินการรอบที ่1  เพื่อนําไปปรับปรุงรอบที่  2  ดังนี ้
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ตาราง   32  ผลการสรุปผลสะทอนในการดําเนนิการรอบที่  1 เพื่อนําไปปรับปรุงรอบที่  2 
 

ส่ิงที่ดีควรคงอยูหรือพัฒนายิ่งขึ้น ส่ิงที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแกไข 

-  ระบบการวัดและประเมินผลตามขั้นตอนที่กําหนด 

-  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

-  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ 

-  ทุกฝายไดสะทอนผลการปฏิบัติรวมกันซึ่งทําใหได

ชวยกันแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดรอบดาน 

-  ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 

-  เพิ่มเติมในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

-  เพิ่มคณะกรรมการโดยเปนครูทุกคนในโรงเรียน 

-  ระยะเวลาการประชุมไมควรถี่เกินไปควรเปนเดือนละ

ครั้ง 

-  เครื่องมือตาง ๆ มากเกินไป ควรสะทอนผลโดยการ

พูดคุยกันมากกวา 

-  ควรใหผูเรียนและผูปกครองแสดงความคิดเห็น 

มากกวานี้ 

-  ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของอื่น ๆที่ไมไดรวมประชุม

เขาใจ  ตระหนักใหความสําคัญและเวลากับบุตรหลาน 

-  ควรแตงตั้งทีมประสานงานของแตละฝาย   

-  ตัวแทนควรเปนเครือขายประชาสัมพันธและรับ

ขอเสนอแนะจากกลุมของตนมารวมดําเนินการ 

-  ควรใหมีครูวิชาการประสานงานแตละชวงชั้น 

-  เพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติการของครู 

 

รอบที่  2   
 คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ไดปรับปรุงแกไขระบบจากการสะทอน

ผลในวงรอบที ่ 1  โดยใชระยะเวลาดําเนนิการตัง้แต  4  สิงหาคม  2549 - 6 ตุลาคม  2549 

 
 1.  ผลการวางแผนเตรียมใชระบบในขัน้เริ่มตนโดยเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห
ขอมูลและใหขอมูลปอนกลับ (P) 

   ขัน้เริ่มตน 
ในขั้นตอนนี้ผูเกี่ยวของในการวิจัยคือ  ครูผูสอน  ผูบริหาร  ผูปกครองและนกัเรียน ทีม่ีสวนรวม 

ในการวิจัยตั้งแตเร่ิมตนประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการตั้งเปาหมาย สรางทีมงานและตัดสินใจวางแผนใน

การดําเนินงานรวมกัน จากวงรอบที่  1 โดยมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1)  กําหนดการประชุมเพือ่ดําเนนิการรวมกนั  จากนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล บันทึกขอมลูที่ไดจากการประชุมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกบัเปาหมายรวมกัน  เปาหมาย

เฉพาะและเปาหมายที่ขัดแยง  การสรางทีมงานและการวางแผนในการดําเนินงาน   
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2)   ผลการดําเนินการกาํหนดเปาหมายรวมกัน  เปาหมายเฉพาะและเปาหมายที ่

ขัดแยง  ดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  33  ผลการดําเนินการกําหนดเปาหมาย 
 

เปาหมายรวมกัน เปาหมายเฉพาะ เปาหมายที่ขัดแยง 

พัฒนาระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน   

เพื่อพัฒนาผูเรียน 

-  ประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น 

- โรงเรียนเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ ผูปกครองมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผลมากขึ้น 

- ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของ

การเรียนการสอนและใชวิธีการที่หลากหลาย 

-  การประเมินผลตองสอดคลองและครอบคลุม

มาตรฐานการเรียนรู 

-  การประเมินผลควรประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน 

การจัดการเรียนการสอนและประเมินเพื่อตัดสิน

ผลการเรียน 

-  ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการ

เรียนของตนเองได 

-  มีการเทียบโอนผลการเรียน 

- สถานศึกษามีการจัดทําเอกสารหลักฐาน

การศึกษาครบ 

 - ระยะเวลาที่ใชไมควรถี่ 

จนเกินไป 

- ลดเครื่องมือที่ใช 

- คณะกรรมการควรเปนครูทุกคน

ในโรงเรียน 

- ควรมีตัวแทนนักเรียนและ

ผูปกครองในชั้นอนุบาลหรือไม 

 

 

 
จากนั้นสะทอนผลแลวรวมกันหาฉนัทามติจากเปาหมายที่ขัดแยง คือ  กาํหนดชวงเวลาใน  

การประชุมรวมกันไมเกินเดอืนละ 1 คร้ัง ลดเครื่องมือทีใ่ชลง  ผูเกี่ยวของคือครูทุกคนในโรงเรียน      

โดยการเพิ่มทมีงานและแตงตั้งคณะกรรมการเพิม่เติม 

     3)  การสรางทีมงานและการวางแผนในการดําเนนิงานในขั้นตอนนี้คือ 
ผลการสรางทีมงาน 
 แตงตั้งคณะกรรมการระบบวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนมีดังตอไปนี ้

 1)    ผูอํานวยการโรงเรียน                                         ประธานกรรมการ 

2)    ครูผูสอนทุกคน      กรรมการ 

3)   ตัวแทนผูปกครองนักเรียนชัน้ ป.1 –ป.6   กรรมการ 

4)   ตัวแทนชมุชนที่เปนผูนาํชุมชน     กรรมการ 
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5)   ตัวแทนนกัเรียนชัน้ ป.1 –ป.6     กรรมการ 

6)   ครูวิชาการ                              กรรมการและเลขานกุาร 

ที่ปรึกษาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มดัีงนี ้

3) อาจารยอังคณา  ตุงคะสมติ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

4) รองศาสตราจารยลัดดา  ศิลานอย   คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 

ผลการรวมกนักําหนดบทบาทของคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  รวมกนัทบทวนบทบาทหนาที ่ โดย 

สรุปผลวามีความเหมาะสมแลวจึงยึดแบบเดิม  และไดรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติการในรอบที ่2 โดยมี

การเปลี่ยนแปลงจากรอบที่  1  ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  34  แผนปฏิบัติงานตามระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  

       รอบที่  2 
ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะ 

เวลา 
เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/

เกณฑ 
1.  ระบบ
วางแผน  
(Plan) 
1.1 วางแผน 

 
 

 

1.1.1  ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของไดแก  

ครูผูสอนชวงชั้นที่ 1 – 3   ตัวแทนนักเรียน

ชวงชั้นที ่1 – 3  ตัวแทนผูปกครอง ชวงชั้น

ที ่1 – 3    ตัวแทนผูนําชุมชน 

1.1.2  คณะกรรมการระบบฯ รวมกัน

ศึกษาคูมือการใชระบบ 

1.1.3 ทบทวนบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

 

 

 

4  ส.ค. 49 

 

 

 

 
 

 

- หนังสือเชิญ

ประชุม 

- บันทึกการ

ประชุม 

- คูมือการใช

ระบบ 

 

 
 

 

ผูอํานวยการ 

 

 

 

เลขานุการฯ 

 

 
 

 

- รอยละ  

80 ของ

ผูเขารวม

ประชุมที่ 

ระบุใน

หนังสือเชิญ

ประชุม 

ระบบ 
ปฏิบัติการ 
2.2 ปฏิบัติ 

 

 

-  ครูผูสอนปฏิบัติการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

 

 

 

4 ส.ค. – 

6  ต.ค. 

49 

 

 

- แผนการ

จัดการเรียนรู 

 

 

 

ครูผูสอน 

 

 

-  รอยละ  80  

ของครูผูสอน

ที่ปฏิบัติการ

วัดและ 
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ตาราง  34  (ตอ) 
 

ขั้นตอน วิธีการทํางาน ระยะ 
เวลา 

เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด/
เกณฑ 

 -  ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ใหความรวมมือกับ

ทางโรงเรียนโดยดูแลพฤติกรรมของ

ผูเรียนขณะอยูนอกโรงเรียนและแจง

พฤติกรรมไมเหมาะสมใหโรงเรียนทราบ 

-  นักเรียนใหความรวมมือกับครูผูสอนใน

การพัฒนาตนเองขณะอยูโรงเรียนและที่

บานและแจงผูสอนในกรณีที่พบ

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเพื่อน

นักเรียน 
 

 - เครื่องมือที่

ใชในการวัด

และประเมินผล 

-  แบบบันทึก

ขอมูลในการ

ปฏิบัติการวัด

และประเมินผล

ของครูผูสอน(บบ 3) 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

 ประเมินผล

ระดับชั้น

เรียนตาม

แผนการ

จัดการ

เรียนรูและมี

บันทึกหลัง

สอน 

- รอยละ 80 

มีการบันทึก

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

ระบบ
ตรวจสอบ 
3.2 ปฏิบัติ 

 

 

-  ผูสอนตรวจสอบตนเองในการปฏิบัติ

ตามแนวทางการวัดและประเมินของ

ครูผูสอนในระบบปฏิบัติการโดยใชแบบ

ประเมินที่สรางขึ้น ไดแก   แผนการจัด       

การเรียนรู   บันทึกผลหลังการสอน  แบบ

บันทึกขอมูลในการปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลของครูผูสอน แบบบันทึก        

การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

-  คณะกรรมการระบบที่เปนตัวแทน

ผูปกครองและชุมชนรวมกันตรวจสอบ

การวัดและประเมินผลของครูผูสอน 2  

ครั้งโดยแจงลวงหนา  1  ครั้งและไมแจง

ลวงหนา  1  ครั้ง 

-  ครูวิชาการนิเทศเดือนละ 1 ครั้งโดย

แจงลวงหนา 

-  ผูบริหารนิเทศเดือนละ 1  ครั้งโดยแจงลวงหนา 

 

 

4 ส.ค.-6 

ต.ค.49 

 

 

 

-แผนการ

จัดการเรียนรู 

-  แบบบันทึก

และสรุปผล

การดําเนินงาน 

(บบส 3) 

-  แบบสังเกต 

(บก 3) 

- บันทึกการ

เยี่ยมหองเรียน 

-  บันทึก    

การนิเทศ 

 

 

 

คณะ 

กรรมการ

ระบบฯ 

 

 

-  รอยละ 80  

ของครูผูสอน  

มีการบันทึก

หลังการสอน 

-  รอยละ 80 

ของครูผูสอน

มีการบันทึก

ขอมูลที่ได

ปฏิบัติใน

การวัดและ

ประเมินผล 

-  รอยละ 

80 ของ

ครูผูสอนมี

บันทึกการ 

นิ เทศ 
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สรุป       -    ครูผูสอนสะทอนผลตนเองทกุวันพฤหัสบดีและประชุมสะทอนผลการวดัและประเมินผล

ทุกบายวนัศุกรของแตละสัปดาห    

 -    ผูปกครองเยี่ยมชัน้เรียนภาคเรียนละ 2 คร้ัง,  ผูบริหารนิเทศครูภาคเรียนละ 1 คร้ัง,  ครู

ฝายวิชาการนเิทศครูเดือนละ  1  คร้ัง 

 -    คณะกรรมการระบบฯประชุมรวมกนัเพื่อตรวจสอบและสะทอนผลชวงเชาในวนัที ่   22 

ก.ย.49,  6  ต.ค.49   

 นอกจากนีย้ังไดรวมกันกําหนดรายละเอยีดการปฏิบัติงานดานการวดัและประเมินผลระดับ       

ชั้นเรียน  ตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ใชในระบบการวัดและประเมินผลที่ดําเนินการในขั้นปฏิบัติการโดย

ผูสอนเพิม่เติมเพื่อใหครูไดปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  35   การปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  

     2544 
 

การปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช 
1. วิเคราะหหลักสูตร 
       ผูสอนรวมกันทบทวนวิเคราะหหลักสูตรในกลุม

สาระการเรียนรูตามชวงชั้นของตนรวมกันดังนี้ 

1.1  ศึกษาคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นในแตละกลุม

สาระการเรียนรูดานความรู  ทักษะ และคุณลักษณะอัน

พึงประสงคเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียนใหตอเนื่อง

สัมพันธกัน 

1.2  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นในกลุมสาระ

การเรียนรูตาง ๆ สูผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระ 

การเรียนรูรายปและระบุกิจกรรมสําคัญสําหรับออกแบบ

การจัดการเรียนรู 

1.3  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา กําหนดหนวยการเรียนรู

ตามสาระการเรียนรูยอย ๆ เพื่อนําไปสูการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาใหสอดคลองผล  

การเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด  

 

-  รอยละของครูที่

วิเคราะหหลักสูตรตาม

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

 

-  ตารางการวิเคราะห 

หลักสูตร 

 

2. วิเคราะหผูเรียน 
    ผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูวิเคราะหผูเรียน

รวมกันดังนี้ 

 

 

-  รอยละของครูที่

วิเคราะหผูเรียน 

 

- แบบบันทึกผล               

การวิเคราะหผูเรียน 
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ตาราง  35   (ตอ) 
 

การปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช 

2.1 ศึกษาขอมูลจากผูสอนในภาคเรียน/ปการศึกษาที่ 

ผานมา 

2.2 ศึกษาขอมูลผลการเรียนรูจากเอกสารในภาคเรียน/ 

ปการศึกษาที่ผานมา (ปพ.4,5,6,8) 

2.3 ศึกษาขอมูลจากการสอบถามผูเกี่ยวของกับผูเรียน  

เชน พอแมผูปกครอง  เพื่อนนักเรียน 

2.4  ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดพื้นฐานผูเรียน 

  

3. จัดกลุมผูเรียน 

   จัดกลุมผูเรียนจากผลการวิเคราะหผ ูเรียน  แลว

ดําเนินการกอนดําเนินการสอนดังนี้ 

3.1 ปรับพื้นฐานนักเรียนออน 

3.2 นักเรียนปกติเรียนตามปกติ 
3.3  เก็บขอมูลนักเรียนเกงเพื่อสงเสริมความสามารถพิเศษ 

 

รอยละของนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนา 

 

- แบบบันทึกการดําเนินการ 

4.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและ      
การประเมินผลการเรียนรู 
      ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผล

การเรียนรูโดยใหการประเมินเปนสวนหนึ่งของการสอน

สอดคลองกับมาตรฐาน  การเรียนรูที่วิเคราะหในขอ  1  

โดยดําเนินการดังนี้ 

4.1 ออกแบบการเรียนรูและการวัดและประเมินผลให

สอดคลองกับตารางวิเคราะหหลักสูตรในขอ 1  

4.2  กําหนดสัดสวนการประเมินผลเกณฑในการประเมิน

เพื่อตัดสินผลการเรียน 

4.3 จัดทําแผนการเรียนรูรายชั่วโมง 

4.4  สรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

 

 

-  รอยละของครูที่

ดําเนินการตามขั้นตอน

ที่กําหนด 

 

 

-  ตารางออกแบบ            

การเรียนรูและการวัด    

และประเมินผล 

-  แผนการจัดการเรียนรู 

- เครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผล 

5. จัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูควบคูกัน 
       ดําเนินการวัดและประเมินผลโดยเปนสวนหนึ่งของ

การเรียนการสอน  ใชวิธีการที่หลากหลายโดยดําเนินการดังนี้ 

5.1 บันทึกผลการวัดและประเมินที่ดําเนินการใน 

เครื่องมือหรือบันทึกหลังสอน 

5.2 ใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของอื่น ๆไดมีสวนรวมประเมินผล 

ผูเรียน 

 

-  รอยละของครูที่

ดําเนินการตามการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละของการนิเทศที่

ครูใชในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

 

-  เครื่องมือที่ใชในการวัดผล 

-  บันทึกผลการวัดและ

ประเมินผูเรียน 
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ตาราง  35   (ตอ) 
 

การปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช 

5.3 ตรวจผลงาน  ภาระงาน  ชิ้นงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

5.4 บันทึกผลการจัดกิจกรรม  ปญหา  อุปสรรค 

ขอเสนอแนะตางๆที่พบในบันทึกหลังสอน 

5.5  ใหผูมีสวนรวมอื่น ๆไดนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยน

ปรับปรุง การเรียนการสอน 

  

6. วิเคราะหผลการประเมิน 
     นําขอมูลจากขั้นตอนที่  4 มาวิเคราะหแลว

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.1 จัดกลุมผูเรียนที่ไมผานเกณฑที่กําหนดแลว 

วิเคราะหสาเหตุรวมกันกับผูเกี่ยวของปรับปรุงแกไขการ

เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 

6.2 ผูเรียนที่ผานเกณฑตามปกติจัดกิจกรรมสงเสริม 

ความถนัดและความสนใจ 

6.3  จัดกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษแลวจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถพิเศษ 

 

- รอยละของผูเรียนที่

ไดรับการพัฒนา 

 

-  แบบบันทึกผลการ

ดําเนินการพัฒนาผูเรียน 

7.  ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายป 
     เมื่อดําเนินการตาง ๆ จนส้ินภาคเรียน/ปการศึกษา

แลว  ดําเนินการดังนี้ 

7.1  ตัดสินผลการเรียนจากคะแนนที่กําหนดไวเปน

สัดสวนตามเกณฑที่กําหนดในขอ  4       

7.2  วิเคราะหผลการเรียนรูที่ตัดสินในภาพรวมวา

สอดคลองกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนดหรือไม 

 

- รอยละของผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผานเกณฑที่โรงเรียน

กําหนด 

 

-  รายงานสรุปผลการวัด

และประเมินผลแตละกลุม

สาระการเรียนรูในแตละ

ระดับช้ัน 

8. บันทึกสรุปและรายงานผล 
      โดยดําเนินการดังนี้ 

8.1 จัดทําบันทึกขอมูลในเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไดแก  

ปพ.4,5,6,8 

8.2 รายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบ  ไดแก  

ผูบริหาร  นักเรียน  พอแม ผูปกครอง 

8.3  จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อทบทวนประเมินสะทอน

ผลปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานรวมกัน 

 

 

-  รอยละของครูที่

ดําเนินการตามขั้นตอนที่

กําหนด 

 

 

-  เอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ไดแก ปพ. 4,5,6,8 

-  รายงานผลการประเมิน 

-  บันทึกการประชุม 
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หลังจากเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมลูแลว   เลขานกุารคณะกรรมการระบบฯ ใหขอมูล

ปอนกลับจากการวางแผนรวมกนัโดยใหทกุฝายรวมกนัตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล แลวปรับปรุงแกไขรวมกันเพื่อใหเขาใจและปฏิบัติไดตรงกัน 

 
2.  ผลการดาํเนินการใชระบบในขัน้การติดตามความกาวหนาโดยเกบ็รวบรวมขอมลู  

วิเคราะหขอมูลและใหขอมูลปอนกลบั (A)และรวมกันสงัเกตการปฏิบัติการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียน ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของระบบ (O) 

   ขัน้ติดตามความกาวหนา 
 ครูผูสอนดําเนินการใชระบบการวัดและประเมินผล โดยบูรณาการกับการเรียน 

การสอน วัดและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  ใชการวัดและประเมินผลดวยวิธกีารที่

หลากหลาย  โดยผูเกีย่วของรวมกันนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการสอนของครู   

และผูเกี่ยวของรวมกนัสํารวจจุดออนจุดแข็งเกี่ยวกับความกาวหนาและประเมินระบบที่ทดลองใช โดย

ใชเครื่องมือทีส่รางขึ้น  โดยปรับและพัฒนายทุธวิธีเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดโดยมีรายละเอยีดดังนี ้  

1) ดําเนนิการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2)    การเก็บรวบรวมขอมลู เนนกระบวนการในการดาํเนนิการใชระบบ โดยดําเนนิการดงันี ้

2.1 เก็บขอมูลโดยใชแบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบบันทึกและสรุปผลการ 

ดําเนนิงานของผูเกี่ยวของและแบบบันทกึขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครูผูสอนที่สรางขึน้  

2.2 ตรวจผลจากแบบสังเกต   แบบสัมภาษณ  แบบบันทึกและสรุปผลการดําเนนิ 

งานของผูเกีย่วของและแบบบันทกึขอมูลในการปฏิบัติการสอนของครผููสอนโดยใชวธิีการทางสถิติและ

การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางขอสรุป 

ผลการเก็บรวบรวมขอมูลแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง  36  ผลการปฏิบัติการตามตัวชีว้ัดแผนการปฏิบัติการ 

 
ระบบ ขั้นตอนที ่ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

1.1 ขั้นวางแผน - รอยละ  80 ของผูเขารวมประชุมที่

ระบุในหนังสือเชญิประชุม 

- มีผูเขารวมประชุมรอยละ 

94.28 

1.  วางแผน  
(Plan) 
 1.2  ขั้นปฏิบัติ - รอยละ  80 ของผูเขารวมประชุมที่

ระบุในหนังสือเชิญประชุม          

-มีผูเขารวมประชุมรอยละ 94.28 
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ตาราง  36  (ตอ) 
   

ระบบ ขั้นตอนที ่ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

1.3 ขั้นตรวจสอบ - รอยละ 80 ของคณะกรรมการให

ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

-คณะกรรมการใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการรอยละ 94.28 

 

1.4 ขั้นสะทอนผล - รอยละ 80 ของคณะ 

กรรมการรวมกันปรับ 

แผนปฏิบัติการ 

- รอยละ 94.28  ของคณะ 

กรรมการรวมกันปรับ 

แผนปฏิบัติการ 

2.1 ขั้นวางแผน -  รอยละ 80 ของครูผูสอนที่วาง

แผนการจัดการเรียนรูและการวัด

และประเมินผล 

-  รอยละ 80 ของครูที่ดําเนินการ 

-  รอยละ 80 ของครูที่ดําเนินการ

รวมกับผูปกครองและนักเรียน 

-  ครูวางแผนการจัดการเรียนรู

และการวัดและประเมินผลรอยละ 

100 

-  ครูรวมดําเนินการรอยละ  100 

-  ครูรอยละ 100 รวมดําเนินการ

กับผูปกครองและนักเรียน 

2.2  ขั้นปฏิบัติ -  รอยละ  80  ของครูผูสอนที่

ปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูและ

มีการบันทึกผลหลังสอน 

-  ครูผูสอนปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลตามแผนรอยละ 92 

2.  ปฏิบัติการ 
(Act) 
 

2.3 ขั้นตรวจสอบ -  รอยละ 80 ของแผนการจัดการ

เรียนรูสอดคลองกับสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู 

-  รอยละ 80 ของครูที่ใชการวัดและ

ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 

- รอยละ  80 ของครูที่ใชการวัดและ

ประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการ

เรียนการสอน 

-  รอยละ 80 ของครูที่พัฒนาผูเรียน

ในแตละรายวิชา 

-  รอยละ  80 ของครูนําผลการ

ประเมินปรับปรุงการเรียนของ   

นักเรียนและการสอนของตน 

 

-  แผนการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน

การเรียนรูรอยละ 85 

-  ครูที่ใชการวัดและประเมินผล

ดวยวิธีการที่หลากหลายรอยละ

100 

- ครูที่ใชการวัดและประเมินผล

เปนสวนหนึ่งของการเรียนการ

สอนรอยละ 92  

-  ครูนําผลการประเมินพัฒนาใน

แตละรายวิชารอยละ 92 

-  ครูนําผลการประเมินปรับปรุง

การเรียนของนักเรียนและการ

สอนของตนรอยละ 92 
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ตาราง  36  (ตอ)  
  

ระบบ ขั้นตอนที ่ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

2.3 ขั้นตรวจสอบ -  รอยละ 80  ประเมินผลให

ผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม 

-  การประเมินผลใหผูปกครอง

และนักเรียนมีสวนรวมรอยละ 85 

 

2.4 ขั้นสะทอนผล -  รอยละ  80 ของครูผูสอนที่เขารวม

การสะทอนผล 

- ครูผูสอนเขารวมการสะทอนผล 

รอยละ  100 

3.1 ขั้นวางแผน - รอยละ  80 ของคณะกรรมการ

ระบบฯเขารวมประชุม 

- ของคณะกรรมการระบบฯเขา

รวมประชุมรอยละ 94.28 

3.2  ขั้นปฏิบัติ -  รอยละ 80  ของครูผูสอน  มี          

การบันทึกผลหลังการสอน 

-  รอยละ 80 ของครูผูสอนมี            

การบันทึกขอมูลที่ไดปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลของครูผูสอน 

- ครูผูสอนมีบันทึกหลังสอน        

รอยละ 92 

-  ครูผูสอนมีบันทึกขอมูลรอยละ 

92 

 

3.3 ขั้นตรวจสอบ -  รอยละ 80 ของครูผูสอน มีบันทึก

การเยี่ยมหองเรียนและบันทึก         

การนิเทศ 

-  ครูผูสอนมีบันทึกการเยี่ยม

หองเรียนและบันทึกการนิเทศ

รอยละ  100 

3.  ตรวจสอบ 
(Observe) 

3.4 ขั้นสะทอนผล -  รอยละ 80 ของคณะกรรมการรวม

สะทอนผล 

-  คณะกรรมการรวมการสะทอน

ผล รอยละ  94.28 

4.1 ขั้นวางแผน -  รอยละ 80  ของคณะกรรมการเขา

รวมประชุม 

-  คณะกรรมการรวมประชุม

วางแผนรอยละ  90.90 

4.2  ขั้นปฏิบัติ -  เอกสารรายงานผลไดรับ             

การปรับปรุงแกไขจากขอมูลที่ได 

- ไดมีการปรับปรุงแกเอกสาร 

รายงานผล 

4.3 ขั้นตรวจสอบ - รอยละ 80 ของคณะกรรมการ      

ระบบฯเขารวมกระบวนการตรวจสอบ 

-  คณะกรรมการรวมตรวจสอบ   

รอยละ  94.28 

4. สะทอนผล  
(Reflect) 
 

4.4 ขั้นสะทอนผล - รอยละ 80 ของคณะกรรมการ

ระบบฯเขารวมการสะทอนผล 

-  คณะกรรมการรวมสะทอนผล  

รอยละ 94.28 

 

 จากตาราง  36  พบวาการดําเนนิการของคณะกรรมการสวนใหญผานเกณฑที่กําหนดไวใน 

ตัวบงชี ้คือรอยละ  80 ข้ึนไป  
 
ผลจากแบบสังเกต 
        ผลจากการสังเกตโดยคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนดงัตารางตอไปนี ้
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ตาราง 37  การสังเกตวิธกีารวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน 
 

ความคิดเห็น 
ครู นักเรียน ผูปกครอง 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ปฏิบัติ ไม     
ปรากฏ 

1. การถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียน 2.00 100.00 2.00 100 100 0 

2. การสนทนาพบปะพูดคุยกับนักเรียน 2.00 100.00 2.00 100 100 0 

3. การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเกี่ยวของกับ

ผูเรียน 

2.00 100.00 2.00 100 100 0 

4. การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู ความ

เขาใจและทัศนคติ 

1.69 100.00 1.77 77.78 90 100 

5. การอานบันทึกเหตุการณตาง ๆ ของผูเรียน 1.31 84.62 1.77 100.00 90 10 

6. การตรวจแบบฝกหัดพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ 2.00 100.00 2.00 100.00 90 10 

7. การตรวจการบานพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ 2.00 100.00 2.00 100.00 100 0 

8. กําหนดภาระงานรายบุคคล 1.46 100.00 2.00 100.00 100 0 

9. กําหนดภาระงานรายกลุม 1.80 100.00 2.00 100.00 90 10 

10. การใหนักเรียนสาธิต 1.46 76.92 1.77 100.00 90 10 

11. การทําโครงงาน 1.46 61.54 1.40 66.67 80 20 

12. การสังเกตผูเรียน 2.00 100.00 2.00 77.77 100 0 

13. การสัมภาษณผูเรียน 2.00 92.31 2.00 77.77 100 0 

14. การตรวจผลงานผูเรียน 2.00 100.00 2.00 100.00 100 0 

15. การใหผูเรียนรายงานตนเอง 1.80 92.31 1.44 100.00 90 10 

16. การสอบถาม 1.80 100.00 2.00 100.00 100 0 

17. การเยี่ยมบาน 1.00 76.92 1.00 100.00 80 20 

18. การใชระเบียนสะสม 1.80 100 1.44 100 80 20 

19. การทําแฟมสะสมงาน 1.46 69.23 1.44 77.78 80 20 

20. การทดสอบภาคปฏิบัติ  1.80 100 2.00 100 90 10 

21. การทําแบบทดสอบวัดความรู 2.00 100 2.00 100 100 0 

22. การทําแบบทดสอบวัดเจตคติและคานิยม 1.46 76.92 1.00 100 70 30 

23. วิธีการอื่น ๆ ที่สังเกตพบ โปรดระบุ 

………………………………………………… 

- - - - - - 
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 จากตาราง 37  พบวาวิธีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สังเกตโดยครูผูสอน นักเรียน

และผูปกครองเห็นสอดคลองกันวา  ในแตละวิธีสวนใหญปฏิบัติทุกครั้ง  และที่ปฏิบัตินอยไดแก  การให

นักเรียนสาธิต  การทําโครงงาน  การใหผูเรียนรายงานตนเอง การเยี่ยมบาน  การทําแฟมสะสมงาน  

การทาํแบบทดสอบวัดเจตคติและคานิยมและทุกวิธีมคีวามเหมาะสม 

 ดานเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  แสดงดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง  38   ผลการสังเกตเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 

ความคิดเห็น 
ครู นักเรียน ผูปกครอง/ชุมชน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลระดับช้ันเรียน ระดับ

ปฏิบัติ 
ความ
เหมาะสม 

ระดับ
ปฏิบัติ 

ความ
เหมาะสม 

ปฏิบัติ ไม     
ปรากฏ 

1.  แบบสังเกต 2.00 100 2.00 100 100 20 

2.  แบบสัมภาษณ 1.54 100 2.00 100 90 10 

3.  แบบทดสอบวัดความรู 2.00 100 2.00 100 100 0 

4.  แบบทดสอบวัดเจตคติและคานิยม 1.31 76.92 1.33 88.89 70 30 

5.  บันทึกหลังการสอนของครู 2.00 100 2.00 100 100 100 

6.  แฟมสะสมงาน 1.31 76.92 1.33 88.89 80 20 

7.  โครงงาน 1.31 76.91 1.55 88.89 70 30 

8.  บันทึกของผูเรียน 1.54 84.62 1.55 88.89 100 0 

9.  แบบฝกหัด 2.00 100 2.00 100 100 0 

10. การบาน 2.00 100 2.00 100 100 0 

11. แบบสอบถาม 2.00 100 2.00 100 90 10 

12. ภาระงาน 2.00 100 2.00 100 100 0 

13. ระเบียนสะสม 1.80 84.62 1.33 88.89 80 20 

14. อื่น ๆ โปรดระบุ………………… 

……………………………………… 

- - - - - - 

 

 จากตาราง 38  พบวาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลตามความคิดเห็นของครู  

นักเรียนและผูปกครอง เห็นสอดคลองกันวา  ครูใชเครื่องมือแบบทดสอบวัดเจตคติและคานิยม      

แฟมสะสมงาน   โครงงาน นอยกวาเครื่องมืออ่ืน ๆ  แตทุกฝายมีความเหน็วาทกุเครื่องมือที่ครูผูสอนใช

มีความเหมาะสม 

 ดานเอกสารบนัทกึขอมูลสารสนเทศของนกัเรียนที่สังเกตพบ แสดงดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง 39  เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่ครูและนักเรยีนสังเกตพบ 
 

การสังเกตของ รายการ 
ครู นักเรียน 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) 100 100 

2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 100 100 

3. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 100 100 

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 100 100 

5. เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 100 100 

6. เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 100 100 

7. ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 100 100 

8. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 100 100 

9. สมุดบันทึกผลการเรียนรู (ปพ.9)    100 100 

9. เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ…… - - 

 

 จากตาราง 39 พบวานักเรียนและครูสังเกตพบเอกสารบนัทกึขอมูลสารสนเทศของนกัเรียนโดย

คิดเปนรอยละ 100  สูงขึ้นกวารอบที ่1 

 

ตาราง  40  ความคิดเห็นของครูและนักเรยีนเกีย่วกับการดําเนินการวดัและประเมินผลผูเรียนตาม 

      หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
 

ระดับความคิดเห็น การดําเนนิการ 
ครู นักเรียน 

1. มีการวางแผนการประเมินผูเรียน 2.00 2.00 

2. เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 1.46 1.78 

3. สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 1.38 1.55 

4. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.61 2.00 

5. ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 2.00 2.00 

6. นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียน 1.86 1.78 

7. นําผลการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอน 1.86 1.78 

8. การดําเนินการอื่น ๆ โปรดระบุ……………………. - - 

 จากตาราง  40  พบวา  ครูเห็นวาการดําเนนิการวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดานมีการวางแผนการประเมินผูเรียนและประเมินดวยวิธีทีห่ลากหลาย
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เหมาะสมโดยมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 2.00 และนอยที่สุดคือสอดคลองและ

ครอบคลมุมาตรฐานการศึกษา คิดเปนคาเฉลี่ย 1.61 สวนนักเรียนเหน็วามีการวางแผนการประเมนิผูเรียน 

เปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน   ประเมินดวยวธิีการที่หลากหลายเหมาะสมมรีะดับ

ความคิดเหน็สงูที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 2.00  สวนนอยที่สุดคือสอดคลองและครอบคลมุมาตรฐานการศึกษา 

โดยมีคาเฉลี่ย 1.55 
 
       ผลจากแบบสอบถามผูปกครอง  แสดงดงัตารางตอไปนี ้
 
ตาราง  41    ผลการปฏิบัติของผูปกครองดานการวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตร 

      การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   
 

การปฏิบัติ การดําเนนิการ 
ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติ 

1. ทานไดมีการวางแผนการประเมินผูเรียนกับผูสอน 55.56 44.44 

2.  ครูไดมีการชี้แจงเรื่องการวัดและประเมินผลกับผูปกครอง 22.22 77.78 

3.  ครูไดประเมินผลดวยวิธีการที่แจงกับผูปกครอง 22.22 77.78 

4. ทานไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลผูเรียน 

    ถาไดปฏิบัติโปรดระบุวาทานไดทําอะไร     

   -  รวมประชุม  รวมประเมินผล 

22.22 77.78 

5. ครูประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 0 100.00 

6. ทานไดทราบผลการเรียนผูเรียนจากครูระหวางเรียน 22.22 77.78 

7. ทานไดนําผลการประเมินปรับปรุงการเรียนของบุตรหลาน 44.44 56.56 

8. การดําเนินการอื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………. 

    ………………………………………………………………….. 

- - 

 

 จากตาราง 41  พบวา  ผูปกครองไดรวมดําเนนิการวัดและประเมินผลผูเรียนตามแนวหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยไดปฏิบัติมากที่สุดคือ ครูประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการที่

หลากหลาย คิดเปนรอยละ 100  และไดปฏิบัตินอยที่สุดคือการวางแผนการประเมินผูเรียนกับผูสอน 

คิดเปนรอยละ 44.44 

  ผลจากแบบประเมินประสทิธิผลของระบบ  แสดงดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง  42   ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 
 

วุฒิการศึกษา  
ผูประเมิน ประถม 

ตน 
ประถม 
ปลาย 

มัธยมตน มัธยม
ปลาย 

อนุ 
ปริญญา 

 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ผูบริหารโรงเรียน - - - - - 1 - 

ครูผูสอน - - - - - 13 1 

นักเรียน 3 3 3 - - - - 

ผูแทนชุมชน - - - 1 - - - 

ผูปกครอง - 3 4 1 1 - - 

 

 จากตาราง  42  พบวาครูผูสอนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ผูปกครองสวนใหญ

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

ตาราง  43  ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวบงชีต้าง ๆ ในการประเมินประสทิธิผลของระบบ 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย)  
รายการประเมิน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควร
ปรับปรุง 

1.  ดานความเปนประโยชน      

     -  มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน 1 1 1 1 - 

     -  ตอบสนองตอความตองการในการใช

ระบบการวัดและประเมินผลของผูบริหาร 

ครูผูสอน  นักเรียน ผูปกครองและชุมชน  

1 1 1 1 - 

     -  ทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียน 1 1 1 1 - 

     -  ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 1 1 1 1 - 

    -  ผลการประเมินเปนประโยชนตอ

ผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน ผูปกครองและ

ชุมชน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 1 1 1  
เฉล่ียรวม 1.00  
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ตาราง  43  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย)  
รายการประเมิน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควร
ปรับปรุง 

2.  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
งานจรงิ 

     

      -  สอดคลองกับการปฏิบัติงานของ        

สถานศึกษา 

1 1 1 1 - 

      -  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผล 

1 1 1 1 - 

      -  คณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผลสามารถปฏิบัติได 

1 1 1 1 - 

      -  เปนที่ยอมรับของผูบริหาร  ครูผูสอน   

นักเรียน  ผูปกครองและชุมชน 

1 1 1 1 - 

      -  ผลที่ไดจากระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนมีความคุมคา 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 1 1 1  
เฉล่ียรวม 1.00  

3.  ดานความเหมาะสม      

      -  มีการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของ     

ผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครอง

และชุมชน 

1 1 1 1 -  อยากให

ผูปกครองคน

อื่น  ๆมีบทบาท

มากขึ้น 

      -  มีความเปนธรรมและโปรงใสใน        

การปฏิบัติ 

1 1 1 1 - 

      -  ใหความสําคัญการมีสวนรวมของ

ทุกฝาย 

1 1 1 1 - 

      -  คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนหลัก 1 1 1 1 - 

     -  ดําเนินการดวยความรับผิดชอบ

และมีจรรยาบรรณ 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 1 1 1  
เฉล่ียรวม 1.00  
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ตาราง  43  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย)  
รายการประเมิน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควร
ปรับปรุง 

4.  ดานความถูกตองและความ
นาเช่ือถือ 

     

      -  สอดคลองกับความสําคัญและความ

จําเปนในการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

1 1 1 1 - 

-  วัตถุประสงคของระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

1 1 1 1 - 

      -  มีการบรรยายกระบวนการ

ดําเนินการของระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนชัดเจน 

1 1 1 1 - 

     -  สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

1 1 1 1 - 

     -  มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนชัดเจน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 1 1 1  
เฉล่ียรวม 1.00  

5.  ดานผลที่เกดิขึ้นกับผูเกี่ยวของ      
     5.1  ความพึงพอใจ      

            ระบบการวัดและประเมินผลระดับ   

ชั้นเรียนกอใหเกิดความพึงพอใจตอทาน       

ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ียรวม 1.00  
5.2  การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2544 

     

         -  ครูผูสอนใชการวัดและประเมินผล

เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 

1 1 1 1 - 
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ตาราง  43  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น (เฉล่ีย)  
รายการประเมิน ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง/

ชุมชน 
ส่ิงที่ควร
ปรับปรุง 

         -  ครูผูสอนใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา 

1 0.76 1 1 -ครูมีงานมาก

ทําใหเก็บขอมูล

ไมเพียงพอ 

         -  ครูผูสอนการใชวิธีการประเมินที่      

หลากหลาย 

1 0.76 1 1 -ครูมีงานมาก

ทําใหใชวิธีการ

ไมหลากหลาย 

         -  การนําผลการประเมินไปใชของ

ผูบริหาร  ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครองใน

การพัฒนาผูเรียน 

1 1 1 1 - 

         -  การนําผลการประเมินไปใชของ

ผูสอนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

1 1 1 1 - 

เฉล่ีย 1 0.90 1 1  
เฉล่ียรวม 0.97  

 

 จากตาราง  43  พบวาตัวบงชี้ตาง ๆ ในการประเมินประสิทธิผลของระบบมีความเหมาะสม

โดยไดคาเฉลี่ย 0.76  ข้ึนไป   

  3)  การวิเคราะหขอมูล  จัดระบบขอมูลและวิเคราะหใหไดภาพรวมของการทํางานวา

มีความกาวหนาอยางไร 

  จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาในดานบทบาทการมสีวนรวมของฝายตาง ๆ ยัง

เขาใจไมตรงกนั   และการวัดและประเมนิบางดานยังตองปรับปรุง เชน  การประเมินโดยใหทกุฝายมี

สวนรวม    ระยะเวลาในการประชุม  ตัวแทนที่สามารถเปนเครือขายของกลุมตาง ๆ ได  และควร

กําหนด  ตัวแทนประสานงานของกลุมตาง ๆ  

  4)  การใหขอมูลปอนกลบัแกผูเกี่ยวของแลวรวมกันตรวจสอบขอมูลที่จัดระบบและ

วิเคราะห 

 ทุกฝายรวมกนัตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ไดจากเอกสารการสรุป 
3.  นําผลที่ไดมาสะทอนผลการปฏิบัติรวมกัน  (R) ในขั้นสรุปรวม 

        การสะทอนผลการปฏบัิติงานรวมกนัในดานตาง ๆ พบวา ดานความเปนประโยชน  ระบบ

ที่พฒันาข้ึนมปีระโยชน  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติงานจรงิ พบวา  มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
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งานจริง  ดานความเหมาะสม พบวาระบบมีความเหมาะสมแตยงัตองปรับปรุงในเรื่องเครื่องมือที่ใช  

รายละเอียดการดําเนนิการและระยะเวลาในการดําเนนิการ  ดานความถูกตองและความนาเชื่อถือของ

ขอมูล  พบวา มีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือ เพราะรวมกนัตรวจสอบหลายดาน ดานผลที่เกิดขึ้นกับ

ผูที่เกี่ยวของ ไดแก  ครู/ผูบริหาร  นักเรียน และผูปกครอง  ในดานความพึงพอใจพบวา  ทุกฝายมคีวาม

พึงพอใจ ดานการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544   ไดแก   ใชการวัด

และประเมินผลเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน   ใชวิธีการวัดและประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา ใชวิธีการประเมินทีห่ลากหลาย  ตลอดจนการนําผลการประเมินไปใชของผูที่เกีย่วของใน

การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน  พบวามีบางประเด็นที่ครูตองพัฒนาเพิ่มเติมไดแก  ใชวิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย  การนําผลการประเมินไปใชของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาผูเรียนและการเรียน

การสอน 

 

 จากขอมูลที่ไดสรุปผลสะทอนในการดําเนินการรอบที ่2  เพื่อนําไปพฒันาตอ  ดังนี ้

 

ตาราง 44  ผลการสรุปผลสะทอนในการดําเนินการรอบที ่ 2 เพื่อนาํไปพัฒนาตอ 
 

ส่ิงที่ดีควรคงอยูหรือพัฒนายิ่งขึ้น ส่ิงที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแกไข 

-  ระบบการวัดและประเมินผลตามขั้นตอนที่กําหนด 

-  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

-  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ 

-  ทุกฝายไดสะทอนผลการปฏิบัติรวมกันซึ่งทําใหได

ชวยกันแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดรอบดาน 

-  ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 

-  ผูบริหารและครูใหความสําคัญตอผูมีสวนรวม 

-  นักเรียนมีการพัฒนาทุกดาน 

-  เนนในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

-  ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของอื่น ๆที่ไมไดรวมประชุม

เขาใจ  ตระหนักใหความสําคัญและเวลากับบุตรหลาน 

-  ตัวแทนควรเปนเครือขายประชาสัมพันธและรับ

ขอเสนอแนะจากกลุมของตนมารวมดําเนินการ 

-  ควรเพิ่มตัวอยางแบบประเมินในลักษณะตางๆ ที่เปน

แนวทางประเมินใหม ๆ เชนการประเมินการคิดวิเคราะห 

เปนตน 

 
 จากการผลการวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ พบวา  การดาํเนนิการในรอบที่  2 มีการพัฒนามาก

ข้ึนจากรอบที่  1  ในทกุดาน   โดยเฉพาะในการประเมินประสทิธิผลของระบบพบวามีคาเฉลี่ยสูงขึ้น

แสดงวา ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนที่พฒันาขึน้มปีระสิทธผิลเพิม่ข้ึนจากการดาํเนนิการ

ในรอบที่  1  
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ตอนที่  4  ผลการประเมินและปรับปรุงระบบ 
 การดําเนินการขั้นนี้เปนผลการประเมินผลหลังจากนําระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้น

เรียนไปทดลองใชเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ สําหรับนําไปใชปรับปรุงองคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบในสวนที่ยังพบขอบกพรอง  โดยดําเนินการดังนี ้

 
1. ผลจากแบบสอบถามการประเมินและปรับปรุงระบบ 

ดานความคิดเห็นที่มีตอผลการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2544  ซึ่งผูเกีย่วของไดรวมกันกําหนดเครือ่งมอืคือ แบบสอบถามการประเมนิ

และปรับปรุงระบบเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณชัดเจนมากยิง่ขึ้น โดยผลจากการวิเคราะหขอมูลมี

ดังนี ้

1) ดานการเปลี่ยนแปลง 
นักเรียนสวนใหญไดพัฒนากระบวนการเรยีนรูของตนเองอยูตลอดเวลา การเรียนของนักเรียน 

ดีข้ึนมาก  นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความรบัผิดชอบมากขึ้น  กระตือรือรนใน

การเรียน  นกัเรียนมีการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึนมาก  แตก็ยังมีบางสวนที่ตองพัฒนาตอไป  สวนครูมี

การสอนดีข้ึน ระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนไดกระตุนการทํางานของครู ทาํใหครู

กระตือรือรนในการสอน  ครูใชวิธีการสอนทีห่ลากหลายมากขึน้  สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน 

ครูเปลี่ยนวิธวีดัผลแบบเดิมเปนประเมนิตามสภาพจริงโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายทําใหวัดผูเรียนได

ครบทุกดาน  ผูบริหารใหความสาํคัญสนับสนนุใหเกิดการมสีวนรวมของทกุฝายเพื่อใหไดขอมูล

เกี่ยวกับตัวผูเรียนรอบดาน   ดานผูปกครองไดรับรูขอมูลรวมกับทางโรงเรียน  เหน็ความสาํคัญใน

บทบาทของตนเองและความสําคัญของการรวมมือกนัในระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ได

ระดมความคดิรวมกัน  ไดรวมมือกันดูแลพฤตกิรรมของผูเรียนนอกเวลาเรียน และไดรับรูผลการ

ประเมินและไดรวมกับทางโรงเรียนพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะเมื่ออยูทีบ่าน   ดานชมุชนไดรับรูและเห็น

ความสาํคัญของการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลผูเรียน  ไดรับทราบและรวมสนับสนุนในสิ่งที่

โรงเรียนดาํเนนิการ  ไดประชาสัมพนัธใหคนในชุมชนไดทราบ  เห็นความสาํคญัของการมีสวนรวม

พัฒนาผูเรียนและรวมกันดแูลผูเรียนในชมุชน  ความสมัพันธระหวางผูบริหาร  ครู นักเรียน  ผูปกครอง

และชุมชนมมีากขึ้นยอมรับความคิดเหน็ซึง่กันและกัน  สงผลใหชุมชนใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ 

ของทางโรงเรยีนมากขึ้น 

2) ดานประโยชนของระบบ 

ครูและผูปกครองไดรูจักผูเรียนมากขึ้น    ทราบจุดบกพรองของครูและนักเรียนทาํใหแกไขได 
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ผูปกครองไดมีสวนรวมในการประเมินผูเรียนทาํใหพัฒนาผูเรียนไดรอบดาน  ชุมชนใหการสนับสนุน

เห็นความสาํคญัของการมีสวนรวมและนกัเรียนไดรูปญหาของตนเองและเพื่อน  สามารถพฒันาตนเอง

และเพื่อน  นกัเรียนเขาถึงกระบวนการเรียนรูอยางแทจริงทาํใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนรู  รูจัก

ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ สนใจตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน  นสัิยดีข้ึน   นกัเรียน

ไดปรับปรุงตนเอง  นกัเรียนสามารถนําความรูไปใชในชวีิตประจําวนัได  ทกุฝายสามารถแกปญหาของ

ผูเรียนไดหลายดาน  ทุกฝายไดรวมมือกันแกปญหาในการเรียนการสอนของนกัเรียนและครู 

3) ดานประโยชนตอผูเกี่ยวของ 
ทุกฝายเขาใจและเห็นความสําคัญของระบบการวัดและประเมินผล  ทุกฝายเขาถงึการเรียน 

การสอนของครูและนักเรียนอยางแทจริง  ทาํใหครูทราบปญหาของนักเรยีนและแกปญหาไดตรงจุด  

บรรลุตามวัตถปุระสงคที่ต้ังไว  ผลการเรยีนและความประพฤติของนักเรียนดีข้ึนโดยทุกฝายนําผลการ

ประเมินไปรวมกันแกไข  ทกุฝายไดรวมสะทอนผลการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครเูพื่อนาํ

จุดบกพรองไปปรับปรุง   ผูปกครองและชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น  กลาแสดงออก  ใหความรวมมอืและ

แสดงความคดิเห็น ไดแลกเปลี่ยนปญหากับทางโรงเรียน  ทราบผลการเรียนของลกู  และมีความรูเร่ือง

การวัดผลมากขึ้น 

4) ดานความพงึพอใจ 

ทุกฝายมีความพึงพอใจมากเพราะทาํใหการวัดและประเมินผลตรงตามผลการเรียนรูที ่

คาดหวงัรายปของทุกระดับชัน้เรียน  นักเรียนมีพฤติกรรมและผลการเรียนดีข้ึน  โรงเรียนพัฒนาเปน

อยางมาก   นกัเรียนสามารถชวยแกปญหาเพื่อนรวมชั้นเรียนได ทุกฝายไดเขาใจตรงกันในเรื่อง             

การเรียนการสอนและการวัดการประเมนิผล ทกุฝายไดแลกเปลีย่นความคิดเหน็กนั  เหน็การเปลีย่นแปลง  

รูบทบาทของตนเอง  รูจุดดีจุดดอยของนกัเรียนเพื่อนาํไปพัฒนาตอ  ครู นักเรียน  ผูปกครองและชุมชน

ไดรวมกันแกไขปญหา  ผูปกครองไดความรูเกี่ยวกับการประเมินผลเพิ่มเติม     กระบวนการวดัและ

ประเมินผลเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  เมื่อกอนวัดและประเมินผลครูตางคน

ตางทาํแตปจจุบันเปนไปในแนวทางเดียวกัน   ทุกฝายมคีวามภูมิใจทีส่ามารถพัฒนาผูเรียนไดตรงจุด 

5) ดานสิ่งที่ควรปรับปรุง 
 ครูผูสอนมีความเหน็วา ควรฝกอบรมครูเพิม่เติมในดานการวัดและประเมินผลเฉพาะดาน  

และวิธีใหม ๆ เชน ทักษะการคิด ฯลฯ  นักเรียนบางคนยังมีปญหาเรื่องการเรียนและพฤติกรรมอยูซึ่ง

ตองพัฒนาตอไปและอยากใหเพิม่ตัวแทนนักเรียนและผูปกครองชั้นอกีชั้นละ 1 คน  เพื่อที่จะไดมีทีม

ชวยกนัดําเนนิการในระดับชัน้ที่ตนรับผิดชอบ 

6) ดานการนาํระบบไปใชดําเนนิการตอ 

ทุกฝายเห็นวา  ควรดําเนนิการตอเปนอยางยิ่งเพราะเปนเครื่องมือสําคญัในการตรวจสอบ 
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ขอบกพรองทกุดาน  ทําใหการเรียนรูของนักเรียนไดรับการพัฒนา  มีประโยชนตอการสอนของครู  ครู

กระตือรือรนมากขึ้น  และเปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  เปนประโยชนตอทกุฝาย

โดยเฉพาะผูเรียน   

 
2. ผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

จากการสัมภาษณผูบริหาร  ผูสอน นักเรียน ผูปกครองและตัวแทนชุมชนหลงัสิ้นสุดการดําเนนิการ

ในรอบที่  2  เพื่อศึกษาผลของการใชระบบในดานตาง ๆ ซึ่งผลการใชระบบวัดและประเมินผลวิเคราะห

เปนรายดานดงัตอไปนี ้

1)  ดานความสอดคลองกับความตองการจําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.

2544    ผูบริหารมีความเหน็วา  ระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนใชไดเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบทของโรงเรียน เปนไปตามหลักสตูร มีความจาํเปนอยางยิ่งเพราะเปนตัวบงชี้ความสําเรจ็ของ

การเรียนการสอนของสถานศึกษาใชไดเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน เปนไปตามหลกัสูตร 

มีความจาํเปนอยางยิ่งเพราะเปนตวับงชี้ความสาํเร็จของการเรยีนการสอนของสถานศึกษา เชนเดียวกับ

ครูผูสอนที่เหน็วา  เหมาะสมกับบริบทและความตองการของโรงเรยีน เนื่องจากครูยังยึดติดการสอน

และการประเมินแบบเดิมเมือ่มีระบบฯทาํใหครูวัดประเมนิไดสอดคลองตามหลักสูตรฯและกระตือรือรน

ในการเรียนการสอนมากขึน้เพราะมีระบบตรวจสอบจากฝายตาง ๆ  ดานนกัเรียนเห็นวาเหมาะสมและ

จําเปนตอโรงเรียนเพราะไดเขาใจการวัดผลของครูมากขึน้  และทุกฝายไดรวมมือกันแกปญหาที่เกดิขึ้น  

สอดคลองกับผูปกครองที่เหน็วา เหมาะสมและจําเปนตอนักเรียน  ใชเวลาไมมาก  ทําใหผูปกครอง

เขาใจโรงเรียน ครู นกัเรียน  และไดรวมกันพัฒนานักเรียน  ครูกระตือรือรนมากขึน้  ผูปกครองเอาใจใส

บุตรหลานมากขึ้น  นักเรียนไดรูตัวเองวาควรปรับปรุงอะไร  และตัวแทนชุมชนเห็นวา  ระบบการวัดและ

ประเมนิผลระดับชั้นเรียนทาํใหทกุฝายไดรวมมือกนัพัฒนาผูเรียน เขาใจบทบาทของตนเองในการรวมกนั

พัฒนาผูเรียน  และทุกฝายมคีวามสาํคัญในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 

2) ดานการดาํเนนิการตามระบบวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2544  ผูบริหารไดมีสวนรวมทุกขั้นตอนในฐานะประธานกรรมการ  ทําความเขาใจทุกฝาย  อํานวย

ความสะดวกแกทุกฝาย  ออกหนงัสือตาง ๆ   และดําเนินการตามบทบาทหนาทีท่ีก่ําหนด  ติดตามและ

ใหคําปรึกษา  ผลที่เกิดขึ้นทาํใหทุกฝายเขาใจกันมากขึ้นทั้งเรื่องการวัดและประเมินผลและการสอน  รู

ปญหาของผูเรียนที่เกิดขึ้นสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันได  ดานผูสอนไดดําเนนิการตามบทบาท

หนาทีท่ี่ไดรับและตามแผนปฏิบัติการทุกคน  ผลที่เกิดขึ้นทาํใหครูไดพัฒนาตนเองเขาใจเรื่องการวัด

ประเมินผลมากขึ้น สามารถวัดประเมินผลผูเรียนไดทุกดานและผูเรียนไดรับการพัฒนาทุกดาน  

สามารถนําผลการประเมนิปรับปรุงการสอนและพัฒนาผูเรียน โดยความรวมมือจากทกุฝาย  ผูปกครอง
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และครูเขาใจกันมากขึ้น  นกัเรียนกระตือรือรนในการพฒันาตนเองมากขึ้น  ดานนกัเรียนไดมีสวนรวมใน

ข้ันตอน  ไดเห็นผลที่เกิดขึน้ ไดประเมินตนเอง  ไดชวยกนัดูแลเพือ่นนักเรียน  ไดรวมกับทกุฝาย

แกปญหาที่เกดิขึ้น  กระตอืรือรนในการเรียนมากขึ้น  ผลการเรียนดีข้ึน  เห็นวาครูสอนดีข้ึน  และ

ผูปกครองสนใจในการเรียนการสอน  เอาใจใสนักเรยีนเวลาอยูบานมากขึ้น  ดานผูปกครองไดปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาที่ทีก่ําหนดคิดวามีความเหมาะสมแลวเพราะไดเขามารวมในการเรยีนการสอนของครู  

ไดเขาใจการวดัและประเมินผล  ทาํใหเขาใจกัน  เขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเอง และดานตัวแทนชุมชน  

ไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของระบบ  ทําใหทราบบทบาทของชุมชนในการรวมพัฒนาผูเรียน  เขาใจโรงเรียน

และสามารถสนับสนุนโรงเรียนไดตรงตามความตองการ 

3) ดานแบบประเมินประสิทธิผลของระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา                   

ข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   ผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีความเห็นสอดคลองกัน

วา   แบบประเมินประสิทธิผลไดรับการพัฒนารวมกนัและไดใชแลวจึงทาํใหไมมีปญหาในการใช  ทําใหรู

ขอมูลในการพฒันามากขึน้  เขาใจงายใชประเมินได 

4)  ดานการมีสวนรวมในการพฒันาระบบวัดและประเมนิผลระดบัชัน้เรยีนตามหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ผูบริหารมีความเห็นวา  บทบาทที่ไดรับเหมาะสม  บทบาทของคณะกรรมการอื่นๆ 

เหมาะสมเพราะทกุฝายไดรวมมือกนั  นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นสอดคลองกับ

พระราชบัญญติัการการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  สอดคลองกับ

ผูสอนที่เห็นวา  บทบาทของครูผูสอนและทุกฝายเหมาะสม  ทุกฝายไดรวมแสดงความคิดเหน็  ไดเขาใจ

ในการศึกษาปจจุบัน  รับรูปญหารวมกนั  นักเรยีนมีความภูมิใจที่มสีวนรวม ไดประเมินตนเอง  ผูสอน

ไดทํางานอยางเต็มที ่  ผูปกครองไดรูบทบาทหนาที่ของตนเองไดรวมประเมินผูเรียนและรวมแกปญหา

ผูเรียน  ดานนกัเรียนเห็นวา  บทบาทที่ไดรับเหมาะสมมากและทุกฝายเหมาะสม  ทาํใหไดมีสวนรวมใน

การเรียนการสอนของครู  ไดพัฒนาตนเองและเพื่อน ๆ ไดรูปญหาทีเ่กิดขึ้นของโรงเรียน  ไดรวมกัน

แกปญหา  ดานผูปกครองและชุมชนเห็นสอดคลองกันวาบทบาทที่ไดรับเหมาะสมมาก เพราะทกุฝาย

เขาใจกันและรวมกันพัฒนานักเรียน    

5)  ดานความพงึพอใจทีม่ีตอระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2544   ผูบริหารมีความพึงพอใจมากเนื่องจากมีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ปฏิบัติ

ไดและเปนทางการ ภูมิใจที่มีสวนรวม  การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นที่เหน็ไดชัดคือ การมีสวนรวมของ   

ทุกฝายในการวัดและประเมนิผล   นักเรียนพัฒนาข้ึนทกุดาน  ครูผูสอนกระตือรือรน  เขาใจเรื่องการวัด

และประเมินผลมากขึ้น  ครูผูสอนรูสึกดีใจที่ไดมีการพฒันาระบบ  ทําใหการวดัและประเมินผลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ครู  นักเรียน  ผูปกครองกระตือรือรน  รวมกันมากขึ้น  ดานนักเรียนรูสึกดีใจและ

ภูมิใจที่มีระบบ  ทาํใหเขาใจเร่ืองการเรียนการสอนมากขึ้น  ไดพฒันาตนเองและเพื่อน ๆ  ผลการเรียน



 

 

190 

และความประพฤติดีข้ึน  ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีความเห็นสอดคลองกันคือ  ดีใจและภูมิใจที่มี

สวนรวมในการพัฒนาผูเรียนและโรงเรียน 

6) ดานขอเสนอแนะตอระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2544  ผูบริหารมีความเหน็วา  ควรดําเนินการตอไป  เพราะถามีความเขาใจปฏิบัติตามระบบที่

พัฒนาขึ้น  นักเรียน ครู ชุมชนก็จะพฒันายิ่ง ๆ ข้ึน  ครูผูสอนกม็ีความเหน็เชนเดียวกันวา  ควร

ดําเนนิการตอไปโดยมีการพฒันาใหดียิง่ขึ้น นักเรียนไดเสนอแนะวา ควรมีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง

จากทุกฝายเพราะทุกฝายใหความรวมมือกันด ี  เหน็ความสาํคัญของการพัฒนาผูเรียนและโรงเรยีนมี

การพัฒนาขึน้ทุกดาน แตอยากใหเพิม่คณะกรรมการที่เปนตวัแทนนักเรียนระดับชั้นละ 1 คน เพื่อจะได

มีทีมงานรวมกันทํางาน  สวนผูปกครองมคีวามเหน็วา  ยังมีผูเรียนที่ยังไมไดพฒันาบางสวนเนือ่งจาก

พอแมไมมีเวลาอยากใหประชาสัมพนัธใหผูปกครองเหน็ความสาํคัญในบทบาทของตนเองมากขึ้น และ

ควรดําเนนิการตอไปเนื่องจากเปนระบบที่ดีทําใหทกุฝายมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  นกัเรียน  ถา

ทุกคนเขาใจระบบก็ไมมีปญหาในการทํางาน  อยากใหผูปกครองที่มีเวลาและสามารถเปนเครือขายได

มารวมเปนกรรมการเพิม่ข้ึน   และตัวแทนชุมชนมีความเห็นวา  ควรดาํเนนิการตอไปโดยตัวแทนชุมชน

จะชวยในการประชาสัมพันธใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน

มากขึ้น   

 หลงัจากการดาํเนนิการศกึษาผลจากการใชระบบการวัดและประเมนิผลระดับชัน้เรียนดวยการใช

แบบสอบถามและการสัมภาษณ   คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไดรวมกัน

ปรับปรุงและสะทอนผลการดําเนนิงานใหผูเกี่ยวของทราบ  และเลขานุการคณะกรรมการระบบฯ ได

แจงใหที่ประชมุทราบวา  ผูวิจัยถอนตัวออกจากสนามการวิจยัเนื่องจากระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนที่พัฒนาข้ึนสามารถดาํเนนิการตอไปไดโดยคณะกรรมการของระบบ  ซึ่งคณะกรรมการ

ระบบไดดําเนนิการตอโดยวางแผนการปฏบัิติการในภาคเรียนตอไป 

 
ผลที่เกิดขึน้หลังผูวจิัยถอนตัวจากสนาม 
 หลังจากผูวิจัยถอนตัวจากสนามการวจิัย  ผูวิจัยไดโทรศพัทติดตอ   และไดพบผูสอนที่มาเรียน

ระดับปริญญาโทที่คณะศกึษาศาสตร  จงึไดมีการพูดคุยสอบถามอยูเสมอ   และไดมกีารเยี่ยมโรงเรียน

อยางไมเปนทางการหลงัการถอนตัวจากสนามแลวและไดสนทนาพูดคุยกับผูบริหาร   ครูผูสอนที่

โรงเรียน นกัเรียนที่บาน และไดไปรับประทานอาหารตามคําเชิญของผูปกครองที่บาน จากการสนทนา

ซักถามพบวา  ครูมีการเปลีย่นแปลงดานการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล มกีารเตรียมการสอน  

เอาใจใสผูเรียน  มีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองนักเรยีนมากขึ้น   ผูปกครองก็รูจักครทูี่โรงเรียนเขาใจ

การเรียนการสอน  การประเมินผลของโรงเรียนดีข้ึน  ถึงแมชวงหลังจากที่ผูวิจัยถอนตัวออกมาทาง
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โรงเรียนไดสงครูไปอบรมเพื่อใหมีหรือเลื่อนวทิยฐานะตาง ๆ มากมายทําใหครูตองไปอบรมตางจงัหวัด

หลาย ๆ วนั แตก็เปนการดีเพราะทําใหครูเขาใจกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลมากขึ้นและยังเปนการเสริมแรงผูสอนใหเห็นความสาํคัญของระบบการวัดและประเมินผล

อีกทางวาหากดําเนนิการตามระบบทีพ่ัฒนาขึ้น กย็ิ่งมโีอกาสไดเลื่อนวิทยฐานะเพราะระบบที่พัฒนาขึ้น

สอดคลองกับกระบวนการปฏิบัติงานของครูและสอดคลองกับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ แต

กระนั้นทางคณะกรรมการก็ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดโดยผูบริหารและรองผูบริหาร

ฝายวิชาการเปนผูนาํในการดําเนนิการ  และชวงปดเทอมก็ไดมีการวางแผนเตรียมการดําเนินการโดย

ครูออกแบบการสอนและการวัดประเมินผลใหครบทุกรายวิชา  ภายในภาคเรียนตอไป  ซึ่งแสดงใหเหน็

วาแมวาผูวจิัยถอนตัวออกจากสนามแลวแตก็ยังมีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง  ซึง่แสดงใหเห็นวา

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประโยชนและสงผลตอการพัฒนาผูเรียนและการสอนของครูมากตลอดจน

ความสัมพันธ อันดีระหวางโรงเรียนและชมุชนมากยิง่ขึน้ในอนาคต 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 โดยใชการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาโรงเรยีนบานนาศรีดงเคง็  โดย

มีข้ันตอนการดําเนนิการและอภิปรายผลการวิจยัโดยสรปุดังตอไปนี ้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยมจีุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

กรณีศึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  โดยวตัถุประสงคเฉพาะของการวจิัยดังนี ้

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544 

2. เพื่อสรางระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

พุทธศกัราช 2544 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม         

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544 

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัครั้งนีม้ีข้ันตอนในการดําเนนิการดังตอไปนี้ 

ขั้นที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ 

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อจะนาํมาสรางระบบใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ

ตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย 

ขั้นที่  2  การสรางระบบการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน  ข้ันนี้เปนการสรางระบบ 

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากขัน้ตอนที่  1  โดยนําขอมูลพืน้ฐาน

ที่ไดมากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ และกําหนดองคประกอบของระบบโดยการมีสวนรวมของ

ผูเกี่ยวของไดแก  ผูบริหาร  ครู นักเรียน ผูปกครองและตัวแทนชุมชน โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 
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ขั้นที่  3  การทดลองใชระบบโดยการนําระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
ไปสูการปฏบัิติ  การดําเนนิงานในขั้นนี้เปนการนําระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปปฏิบัติ

ในสภาพการณจริงกับกลุมเปาหมายที่โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง     

ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  การดําเนินการ 

ข้ันนี้เปนการประเมินผลหลังจากนําระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนไปทดลองใชในโรงเรียนที่เปน

กรณีศึกษา เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ สําหรับนาํไปใชปรับปรุงองคประกอบตางๆ ของระบบใน

สวนที่ยงัพบขอบกพรอง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศกัราช 2544  สรุปผลการวิจยัไดดังตอไปนี ้

1. ผลการศกึษาขอมูลพืน้ฐาน  สรุปผลไดดังนี ้

        จากการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพปญหาโดยการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร

และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการวัดและประเมินผล การพฒันาระบบ  การประเมนิเชงิปฏิบัติการ  การวิจยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษา   

ข้ันพืน้ฐานมีเปาหมายที่สําคัญคือ  การใชการวัดและประเมินผลเปนสวนหนึง่ของการเรียนการสอน  วัด

และประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  ใชวิธีการทีห่ลากหลาย  มีการนําผลการประเมิน

ไปใชในการพฒันาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการเรียนการสอนและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวม

ในการวัดและประเมินผล ดําเนินการไดอยางเปนระบบในโรงเรียนมีความตองการที่จะพฒันาระบบ 

การวัดและประเมนิผล การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรยีนตามแนวหลักสตูรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   อาศัยการจัดองคประกอบตามแนวคิดเชงิระบบในการมองภาพงานวจิัยใหชัดเจนขึน้โดย

จัดในกรอบความคิดดานตัวปอน (Input) ซึ่งไดแก แนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแกครู  ผูบริหาร  นกัเรยีนและผูปกครอง ตลอดจน

บริบทของสถานศึกษา ดานกระบวนการ (Process) ไดแก  การดาํเนนิการวัดและประเมินผลระดับ      

ชั้นเรียนตามระบบที่พฒันาขึ้นโดยใชแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

และมกีารประเมินเชงิปฏิบัติการเปนกลไกควบคุม (Control) ผลผลิต (Output) คือ ระบบการวดัและ

ประเมินผลทีพ่ัฒนาขึ้น สวนขอมูลปอนกลับ (Feedback) จะเปนการตรวจสอบในแตละสวนเพื่อใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนี้ยังไดศึกษาผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากการพฒันา

ระบบดวย  ซึ่งไดแก  ผลที่เกิดกับผูเรียน  ครูผูสอนและผูบริหาร รวมทั้งผูปกครอง ซึ่งตองศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล การพัฒนาระบบ การประเมินเชงิปฏบัิติการ 
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และการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อนาํไปสูการมีสวนรวมในการพฒันาระบบการวัดและ

ประเมินผลในระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่สอดคลองกับ

สภาพปญหาความตองการของครูและบริบทของโรงเรียน 

2. ผลการสรางระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน  สรุปผลไดดังนี ้

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่พัฒนาข้ึนโดยการมีสวนรวมของครูทุกคนใน 

โรงเรียน   เครือขายนักเรยีน  เครือขายผูปกครองและ เครือขายชุมชน  ซึ่งองคประกอบของระบบมี

ดังตอไปนี้ 

 ระบบการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ประกอบดวยระบบ

ยอยซึ่งดาํเนนิการตอเนื่องเปนวงจร  4  ระบบ  ไดแก   ระบบวางแผน (Plan)  ระบบปฏิบัติการ (Act)   

ระบบติดตามตรวจสอบ  (Observe) และระบบสะทอนผล (Reflect)   โดยในแตละระบบจะมีระบบยอย

ใน  4  ข้ันตอนเชนเดียวกนัดังนี ้

           1) ระบบวางแผน มข้ัีนตอนในการดําเนนิการประกอบดวย ข้ันวางแผน โดยการจัด

ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ  แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ และรวมกนักําหนดบทบาทหนาที ่ เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมโยงกันระหวางการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา

และการวัดและประเมินผลระดับชาต ิข้ันปฏิบัติการ ผูเกีย่วของรวมกันศึกษาปญหาของโรงเรียนกาํหนด

แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ และการสะทอนผลการวัดและประเมินผล โดยยึดหลักการวัดและประเมินผล

ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 โดยใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับการวัดและประเมนิผลใน

ระดับตาง  ๆ  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ  ตรวจสอบและสะทอนผลการวัดและประเมินผล  

กําหนดระยะเวลาในการปฏบัิติ  ตรวจสอบและสะทอนผล และสรุปเปนแผนปฏิบัติการ ข้ันตรวจสอบ 

ผูเกี่ยวของรวมกันตรวจสอบแผนปฏิบัติทีร่วมกันสรางขึน้ โดยการประเมินความเหมาะสม ความเปนไป

ไดในการปฏิบัติ  ข้ันสะทอนผล ผูเกี่ยวของรวมกันนาํผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขใหมี

ความสมบูรณชัดเจนขึ้น  สามารถนาํไปปฏิบัติได 

      2) ระบบปฏิบัติการ  มีข้ันตอนในการดําเนนิงานประกอบดวย  ข้ันวางแผน ดําเนินการโดย 

ครูผูสอนประชุมชี้แจงทําความเขาใจกบัผูปกครองและนักเรียนในการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตร  เขียนแผนการสอน วางแผนวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล ข้ันปฏิบัติการ ผูสอนปฏิบัติการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน  ผูเรียนดูแลแกไขพัฒนาตนเองและเพื่อนนักเรียน  ผูปกครองและชุมชนดูแลนักเรียนเมื่อ

อยูที่บานและในชุมชน  ข้ันตรวจสอบ ครูผูสอนตรวจสอบการวัดและประเมินผลทีป่ฏิบัติวาเปนไปตาม

แนวทางที่รวมกันกาํหนดขึ้นหรือไม  โดยครูผูสอน  เพือ่นคร ู นักเรียนและผูปกครอง  ข้ันสะทอนผล 

ผูเกี่ยวของรวมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏบัิติการวัดและประเมินของครูผูสอน   
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3) ระบบติดตามตรวจสอบ   มีข้ันตอนในการดาํเนนิการประกอบดวย  ข้ันวางแผน ดําเนนิการ 

โดยจัดประชุมคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ เตรียมเครื่องมือที่ใชในการประเมิน ข้ันปฏิบัติการ 

ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและประเมินของครูผูสอนในระบบปฏิบัติการโดย

ใชแบบประเมินที่สรางขึ้น  ข้ันตรวจสอบ  ผูเกีย่วของรวมกันตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและประเมินของครูผูสอนในขั้นดําเนินการ ข้ันสะทอนผล  

ผูเกี่ยวของนําผลในข้ันตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 

4) ระบบสะทอนผลปรับปรุง มข้ัีนตอนในการดําเนนิการประกอบดวย  ข้ันวางแผนโดย 

การจัดประชุมคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของนาํขอมูลทีไ่ดจากระบบตดิตามตรวจสอบมารวมกนัวางแผน

ปรับปรุงแกไข ข้ันปฏิบัติการ ผูเกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอมูลที่ไดแลวจัดทาํ

เอกสารรายงานผลใหผูที่เกีย่วของทราบ ข้ันตรวจสอบ คณะกรรมการรวมกนัตรวจสอบความถกูตอง

เหมาะสมครบถวนในกระบวนการปรับปรุงและขั้นสะทอนผล  ผูเกีย่วของรวมกนัทบทวนปรับปรุงตาม

ผลจากการตรวจสอบ 

3. ผลการใชระบบโดยการนาํระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนไปสูการปฏิบัติ   

สรุปผลไดดังนี้ 

1) ดานการใชประโยชนของระบบ  มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน  ทุกฝายเขาใจและ 

เห็นความสาํคญัของการประเมิน ตอบสนองตอความตองการของทกุฝาย และทําใหเกิดการพัฒนา 

การสอนและการเรียนของผูเรียน   ผลการประเมินเปนประโยชนตอทุกฝายในการรวมมือแกปญหาและ

พัฒนาผูเรียนใหดียิ่งขึน้  

2) ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง  มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ 
สถานศกึษา  คณะกรรมการสามารถปฏบัิติได  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทกุฝาย  เปนทีย่อมรับ

ของทุกฝาย  ผลที่ไดคุมคาในการดําเนินการ 

3) ดานความเหมาะสม  มีการพัฒนาโดยทุกฝายมีสวนรวม  เปนธรรมโปรงใสใน 

การปฏิบัติ  ใหความสําคญักับทุกฝาย  คํานงึถงึประโยชนผูเรียนเปนหลัก  ดําเนนิการดวยความ

รับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

4) ดานความถกูตองนาเชื่อถือ  มีความสอดคลองกับความสําคัญและความจาํเปน 

ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน   วัตถุประสงคสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

มีการบรรยายกระบวนการดาํเนนิการชัดเจน  สอดคลองกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  กําหนด        

บทบาทหนาทีช่ัดเจน 

5) ดานผลที่เกิดขึน้กับผูเกีย่วของ 
6.1  ดานความพึงพอใจ  ทุกฝายมีความพงึพอใจตอระบบเพราะสอดคลองกับ 
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หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  ประเมนิผูเรียนใน

ทิศทางเดียวกนั  กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทั้งดานนักเรียน  ผูบริหาร  ครูผูสอน 

ผูปกครองและชุมชน 

       6.2  ดานการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

สอดคลองกับแนวการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  ครูไดใชการวัด

การประเมนิทีห่ลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา  ดําเนนิการโดยเปนสวนหนึง่ของการสอน   

ทุกฝายไดมีสวนรวม  และทกุฝายไดนาํผลการประเมนิไปใชพัฒนาผูเรียนและการสอนของครู 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช   2544  ผูวิจัยพบประเด็นทีน่าสนใจในการอภิปรายผลดังตอไปนี ้
1. กระบวนการที่ใชในการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช   2544   
     กระบวนการที่จะทาํใหการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนประสบ 

ความสาํเร็จคือ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research: PAR)   

ซึ่งตองอาศยัการมีสวนรวมของทุกฝายคือ  ผูบริหาร ครูผูสอน  นกัเรยีน  ผูปกครองนกัเรียนและตัวแทน

ชุมชน ซึง่จะเปนกาวแรกในการพฒันาที่ยัง่ยนืและเปนการตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปน

สําคัญ และตอบสนองเจตนารมณของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เนนการมสีวนรวม

ของบุคคล  ครอบครวั  ชมุชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิน่ สถาบนัสงัคม ฯลฯ ใน

กระบวนการจดัการศึกษา การดําเนนิการตามวงจรในรอบที่  1  มีปญหามากเนื่องจากเปนเรื่องใหม  ตอง

อาศยัความรวมมือกนั  และเมื่อมกีารสะทอนและปรับปรุงจงึทาํใหการดําเนนิการในรอบที ่  2  ราบร่ืนขึน้  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการวิจยัซึ่งใชแนวทางความรวมมือ (Collaborative Approach) 

ระหวางนักวิจยักับกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) การสะทอนผลเปนขั้นตอนสําคัญทีท่ําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้การประยุกตใชวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาอยูในกระบวนการวิจัย

จะกอใหเกิดผลดีหลายประการ  เชน   

1) ทําใหวัตถุประสงคของการวจิัยและขอคนพบมีความตรง (Validity) มากขึ้น  เพราะ 

เปนการสรางองคความรูเพือ่นําไปใชในการแกไขปญหา  โดยอยูบนพื้นฐานที่กลุมผูมีสวนไดเสียมีสวน

รวมในการสรางองคความรู 

2) ทําใหมีสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในบริบทตาง ๆได เพราะการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม กอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับบริบทตาง ๆ  
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3) ทําใหเกิดความรวมมือเพิ่มมากขึ้นระหวางนักวจิัยและกลุมผูมีสวนไดเสีย ซึ่งสอดคลอง 

กับหลักการประชาธิปไตย  ผูมีสวนรวมหรือกลุมผูมีสวนไดเสียจะมบีทบาทเปนผูกระทํา ดําเนนิการ

หรือมีบทบาทในชุมชน  สมาชิกรวมกับนกัวิจัยแทนที่จะเปนสิ่งที่ถูกศึกษา (Objects) (Whyte et al.. 

1991 : 19-55) ; (Guerrero. 1995 ; อางองิจาก นิตยา   เงินประเสริฐศรี.  2544 : 61; Stringer.  1996: 

10; Smith. 1997: 8) นกัวิจยัและผูเกีย่วของมีสวนรวมในกระบวนการวิจยัตั้งแตตนจนจบ ต้ังแตการ

กําหนดประเดน็ที่ดําเนนิการแกไขปรับปรุงและ/หรือสรางขึ้นมาใหม  การวางแผนการปฏิบัติ (Plan)  

การปฏิบัติตามแผน (Act)  การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และการนําผล        

การตรวจสอบหรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) จะทําใหสามารถแกปญหาในการวัดและประเมินผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในสถานศึกษานั้น ๆ ไดตรงตามสภาพปญหา

และความตองการของทกุฝาย  การจูงใจใหทุกฝายรวมมือกันกเ็ปนสิง่สําคัญตองอาศัยปจจัยจงูใจทํา

ใหเกิดความพอใจในการปฏบัิติงานในทุกขั้นตอนของการดําเนนิการ   

       4) การเนนใหผูมีรวมรวมเหน็สิ่งจูงใจในทางบวกซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจและความพึง

พอใจที่จะทาํใหระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การมีความรูสึกวา

เปนเจาของ  การรับรูผลงานและการมีสวนรวม  ซึ่งทฤษฎีสององคประกอบของ  Herberg และคณะ 

(1959) ที่กลาวถงึปจจยัที่จูงใจใหคนรกังานเปนการสรางความพงึพอใจใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิผล  5  ประการ  ไดแก 

1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement)   ผูวิจัยไดโนมนาวใหผูมี 

สวนรวมเห็นความสาํคัญของการทาํงาน  มองภาพความสําเร็จในอนาคตและสะทอนผลความสาํเร็จ

ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง  ซึง่การที่บุคคลสามารถทํางานประสบผลสําเร็จ  แกปญหาและปองกนัปญหา

ได  จะรูสึกพอใจ  ปลาบปลืม้ในความสําเร็จนั้น ๆ เปนอยางยิ่ง 

2) การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition)    ผูวิจัยไดสรางบรรยากาศใหเกิด         

การยอมรับนับถือกันในฝายตาง ๆ ไมวาจะเปน ผูบริหาร นักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และตัวแทนชุมชน  

ซึ่งการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ  การยอมรบันับถือซึง่กนัและกันของทมีงานมีสวนสาํคัญเปนอยางยิ่งที่

จะกอใหเกิดพลังและความรวมมือในการทาํงาน 

3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  (The  work itself)   ผูวิจัยไดประยุกตใชการวิจัยเชิง 

ปฏิบัติการในระบบซึ่งเปนงานที่ชัดเจน  ทกุฝายสามารถปฏิบัติได   และเปนงานทีน่าสนใจตองอาศยั

การระดมความคิดจากทุกฝาย  เพราะมีจุดมุงหมายรวมกันคือพัฒนาผูเรียน ทําใหผูรวมวิจัยรูสึกมี

แรงจูงใจที่ตองทาํงานใหสําเร็จ 

4) ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ไดรับ 

มอบหมายใหรับผิดชอบ  โดยมีอํานาจรับผิดชอบไดอยางเต็มที่  ซึ่งในระบบก็ไดกําหนดบทบาทหนาที ่
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ใหทุกฝายไดรับผิดชอบอยางชัดเจน  ทาํใหทุกฝายรูสึกวาตนเองมีบทบาทมีความสําคญัในการปฏิบัติงาน 

5) ความกาวหนา  (Advancement)   ไดมีการรายงานความกาวหนาของแตละฝาย 

รวมกันเสมอตามแผนปฏิบัติการที่กาํหนดไว  ทําใหทกุฝายเหน็ความกาวหนาในการทาํงาน  นอกจากนี้

ผูวิจัยไดเนนใหผูบริหารและครูไดวิเคราะห และเห็นความสาํคัญของความกาวหนาทั้งในดานนักเรียน  

การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาโรงเรียน   นอกจากนี้ผลงานที่เกิดขึ้นยังเกี่ยวของกับการพฒันา

วิชาชพีครูและผูบริหารอีกดวย   สวนในดานผูปกครองและนกัเรียนนั้นไดเนนใหเห็นถึงความกาวหนา

ในอนาคตทางการศึกษาของบุตรหลานของผูปกครอง  ซึง่การไดเหน็ความกาวหนาจะเปนแรงจูงใจที่

สําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของทุกฝาย 

 จากการดําเนินงานของผูวิจัยไดชี้แจงใหผูเกี่ยวของทราบวา  ผูเกี่ยวของจะไดรับประโยชน

อะไรบาง  เปนการเสริมแรงใหผูเกี่ยวของมีกําลงัใจ  เหน็ความสําคัญในการดําเนนิงาน 
2.  ปจจยัทีส่นับสนุนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลทีพ่ัฒนาขึน้   
      ในการวิจัยครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีสวนสาํคัญที่สงผลใหการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

ประสบผลสาํเร็จคือ ผูนาํการเปลีย่นแปลง นัน่ก็คือผูบริหารตองเปนผูที่เหน็ความสาํคญั  ใหการสนบัสนนุ

ในทุก ๆ ดาน ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในโรงเรียน และเนื่องจากระยะแรกของการดําเนินการ

จะพบวา  ผูเกี่ยวของทีเ่ปนนักเรียน  ผูปกครอง ตัวแทนชมุชนไมกลาแสดงออก จงึตองมกีารเสริมแรงใน

การแสดงความคิดเหน็  ดังนัน้เมื่อผูวิจยัถอนตัวจากสนามวิจยัแลวผูทีม่ีบทบาทในการดําเนนิการตอคือ  

หัวหนาฝายวิชาการของโรงเรียนทีจ่ะเปนตัวกลางนาํการเปลี่ยนแปลงได  ซึ่งควรมบีทบาทดงันี ้ 

1) บทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษาหารือที่เนนกระบวนการประเมินเชิงปฏิบัติการโดยไมเปน 

ผูตัดสินใจ 

2) บทบาทในฐานะผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการสนทนา  การเจรจาตอรอง          

การหาฉันทามติและอํานวยความสะดวกในการพฒันาสวนบุคคล 

3) บทบาทในฐานะผูพัฒนาการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายจากกลุมตาง ๆ และ 

สรุปขอมูลเปนเปาหมายรวมกัน  เปาหมายเฉพาะบุคคลและเปาหมายขัดแยงกัน 

4) บทบาทในฐานะผูทีท่บทวนสิ่งที่เกี่ยวของทั้งหมด 

5) บทบาทในฐานะผูมีสวนรวมในงานประเมินโดยมีสวนรวมอยางเต็มที่และเขารวมอยาง 
กระตือรือรนในการประเมิน 

6) บทบาทในฐานะผูแนะนําแนวทางตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  ใหความรูเกี่ยวกับการวางแผน  

การเตรียมและพัฒนาโครงการและเทคโนโลยีและใหทิศทางและพัฒนาความไววางใจ กระตุนการสะทอน 

กลับของตนเองและการคิดเกี่ยวกบับริบท  เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของ  
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           3. ผลของระบบการวัดและประเมนิผลที่พฒันาขึ้น 
    เดิมครูมีแนวทางการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ

แลวแตยังไมเปนระบบที่อาศัยทุกฝายรวมกัน แตเมื่อไดมารวมกนัพฒันาระบบ  จึงทําใหไดพัฒนา

ผูเรียนอยางรอบดาน  ไดตรวจสอบการทํางานของตน  ไดรูความตองการของผูเกี่ยวของอืน่ ๆ เห็น

ความสาํคัญของการวดัและประเมินผล  มีความกระตือรือรนตื่นตัวในการดําเนนิงานดานการวัดและ

ประเมินผลมากขึ้น    ผลของการใชระบบวัดและประเมนิผลทีพ่ัฒนาขึ้นสงผลดีใหเกิดขึ้นกับผูเกีย่วของ  

เกิดความสมัพันธอันดีระหวางโรงเรียนกบัชุมชน  เกดิวัฒนธรรมในองคกรแบบใหมคือ   การใชพลัง

ความสามารถของผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการซึ่งสามารถแกปญหาและพฒันาผูเรียนซึง่จะ

สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดงัที่กลาวมาแลวสามารถใหขอเสนอแนะเพื่อ 

การนาํผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ขอเสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช 
1. ในการดําเนินการพัฒนาระบบควรดําเนินการเปนวงจรการปฏิบัติการเพื่อที่จะไดทราบ 

จุดบกพรองและจุดที่ควรพฒันาในการดําเนนิการรอบตอไป 

2. ในการนําระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ.2544  ไปใชนั้น ผูเกี่ยวของทกุฝายตองเหน็ความสาํคัญ  และมคีวามรูความเขาใจในเรื่องการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนกอน  โดยอาจมีการประชมุชี้แจงผูปกครองและนักเรยีน  สวนครูผูสอนซ่ึง

เปนผูปฏิบัติควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหสามารถดําเนินการวัดและประเมินผลไดตรงตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

3. การนาํระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ.2544 ไปใชนั้น ตองทําความเขาใจและอาศัยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายจึงจะประสบ

ผลสําเร็จ  ดังนั้นในการคัดเลือกคณะกรรมการระบบฯ  จึงตองคัดเลือกจากผูที่เขาใจ  สมัครใจ   ยินดี

ใหความรวมมอืและเปนตัวแทนกลุมไดเปนอยางด ี

4. ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสาํคัญอยางยิ่งในการประสานความรวมมือกับ 

ผูเกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้นผูบริหารควรเห็นความสําคัญและเปนผูนําในการนําระบบไปใชเพื่อที่จะขับเคลื่อน

ใหระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิผล 

5. หัวหนาฝายวิชาการ ควรเปนบุคคลทีมี่ความสามารถประสานการเปลีย่นแปลงในการดาํเนนิการ 
ตามระบบวัดและประเมินผลจากผูเกีย่วของฝายตาง ๆ 
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6. ในระหวางการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พ.ศ.2544   ควรมีการสะทอนผลในแตละขั้นตอนและควรมีการประชาสัมพันธ  รายงานผล

เปนระยะ ๆ เพื่อใหผูเกี่ยวของตื่นตัวและทราบผลของการพัฒนาเพื่อที่จะไดนาํไปพัฒนาผูเรียนและ 

การเรียนการสอนของครูรวมกันตอไป 

 7.  ในการใชระบบฯ ควรดําเนินการโดยใชกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดย

ดําเนนิการอยางตอเนื่องจะทําใหสามารถแกปญหาไดจากการใชวงจรการวิจยัเชิงปฏิบัติการ   

 8. ในการนําระบบฯ ไปใชควรมีคูมือในการดําเนินการระบบใหผูเกี่ยวของ  โดยกาํหนดบทบาท

ของผูเกี่ยวของในการใชระบบใหชัดเจน   
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป   
1. ระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ที่

พัฒนาขึ้น  สามารถประยกุตใชกับโรงเรยีนอื่น ๆ ได  แตเนื่องจากงานวจิัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษากับ

โรงเรียนขนาดกลาง  จงึควรมีการศึกษา วจิัย  กับโรงเรยีนทกุขนาด 

2.   ในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา       

ข้ันพื้นฐาน 2544  หากตองการใหโรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินการอยางชัดเจน  ควรมีการศึกษา

และพัฒนาตัวบงชี้เพื่อเปนการประเมินการดําเนินการและคุณภาพในแตละระบบ    

3.  จากประโยชนของการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ควรมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาระบบฯ ขยายไปสูระดับสถานศึกษา  เขต

พื้นที่การศึกษาและระดับชาติ   
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รายชื่อผูเช่ียวชาญและผูมีสวนรวมในการวิจัย 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
 
 

1. รองศาสตราจารยลัดดา     ศิลานอย           รองคณบดีฝายบริหาร 

และผูอํานวยการศูนยพัฒนา 

วิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา    

คณะศึกษาศาสตร    

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

        2. รองศาสตราจารยประภาพร   ศรีตระกูล        ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขา 
    สาขาการวจิัยและวัดผลทางการศึกษา 

                                                                               มหาวทิยาลยัขอนแกน 

3. อาจารย ดร.นุชวนา     เหลืองอังกูร          ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ   

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

4. รองศาสตราจารย ดร.สมสรร    วงศอยูนอย         ผูอํานวยการสํานักทดสอบ 

ทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. รองศาสตราจารยชูศรี    วงศรัตนะ          คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชื่อผูมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ที่ บทบาท ระดับชั้น ชื่อ – สกลุ วิชาทีร่ับผิดชอบ 

1 ผูบริหารสถานศึกษา - นายชัยริพล    ผันสวาง - 

2 ผูสอน (พนักงานฯ) ป.1 นางประนอม  ตังควนิช ทุกวชิา 

3 ผูสอน (คศ.2) ป.2 นายประมุข    โคตรชุม ทุกวชิา 

4 ผูสอน (คศ.2) ป.3 นายเผด็จ       เมืองผยุ ทุกวชิา 

5 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2 นางสุวรรณี    เมืองผุย ภาษาไทย 

6 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 3 นางสาวรัชนีกร  ซาหมู ภาษาไทย 

7 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2,3 นายประสิทธิช์ัย  อาจใจ สุขศึกษาและพลศึกษา, 

การงานอาชีพ 

8 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2,3 นายสาคร     จันโท  สังคมศึกษาฯ 

9 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2,3 นายสทุนิ      ดวงอุปมา ศิลปะฯ 

10 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2,3 นางดาหวนั   ยิ้มสาระ ภาษาอังกฤษ 

11 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2,3 นายสนัทัด    อัดโดดดร คอมพิวเตอร 

12 ผูสอน (คศ.2) ชวงชั้นที่ 2,3 นางศรัญญา  สีนุย คณิตศาสตร 

13 ผูสอน (คศ.3) ชวงชั้นที่ 2,3 นางอุบล       อัดโดดดร วิทยาศาสตร 

14 ผูสอน (คศ.3) ชวงชั้นที่ 2,3 นางยพุา        ตาดี คณิตศาสตร 

15 นักเรียน ป.1 ด.ญ.เนตรนภา  พรมพร - 

16 นักเรียน ป.2 ด.ญ.สิรินนัท    พรสวัสด์ิ - 

17 นักเรียน ป.3 ด.ญ.เจนจิรา   หลามณ ี - 

18 นักเรียน ป.4 ด.ญ.มลธิดา     มีบุญรอด - 

19 นักเรียน ป.5 ด.ญ.พัชรี       ศิริจรรยา - 

20 นักเรียน ป.6 ด.ช.อภิสิทธิ ์   นาสมใจ - 

21 นักเรียน ม.1 ด.ญ.สิริยากรณ   แกวมาตร - 

22 นักเรียน ม.2 ด.ญ.แววตา     นาใจคง - 

23 นักเรียน ม.3 ด.ญ.พรพมิล   ศรีชา - 

24 ผูปกครอง ป.1 นางสวงิ         โคตรนวล - 

25 ผูปกครอง ป.2 นางวรรณี      ชมพนูอย - 
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ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

 
ที่ บทบาท ระดับชั้น ชื่อ – สกลุ วิชาทีร่ับผิดชอบ 

26 ผูปกครอง ป.3 นางสมมาตร  อัดโดดดร - 

27 ผูปกครอง ป.4 นางประภาพร  นาใจคง - 

28 ผูปกครอง ป.5 นายตะวนั      มูลฉว ี - 

29 ผูปกครอง ป.6 นายเปรม       ชะนอบรัมย - 

30 ผูปกครอง ม.1 นางหนูไกร     สิทธิการ - 

31 ผูปกครอง ม.2 นายสมศักดิ์    แกวกัลยา - 

32 ผูปกครอง ม.3 นางอนงค       ศรีชา - 

33 ผูนําชมุชน - นายแสวง       นาใจคง - 
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คูมือการใชระบบวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  4       

อําเภอน้ําพอง            จังหวัดขอนแกน 
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คํานํา 
 

     การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปน 

กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพฒันาการตาง ๆ ของผูเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตร เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไวและใชเปนขอมูล

สําหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศกึษาจะตองรับผิดชอบการวดัและประเมินผลการเรียนใหเปนไป

อยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสทิธิภาพ ใหผลการประเมนิถกูตองตามสภาพความรู  ความสามารถที่

แทจริงของผูเรียน  ในขณะเดียวกนัการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศกึษาจะตองมี

การจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏบัิติงานที่มีคุณภาพ  สามารถรองรับการประเมินภายในและ

การประเมนิภายนอกตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาได    

    ดังนั้นเพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   สอดคลองกับนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และถูกตองตามหลักการวัดและ

ประเมินผลการเรียน   โรงเรียนบานนาศรีดงเค็งจึงไดดําเนนิการพฒันาระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ข้ึน  โดยผูเกี่ยวของได    รวมกนัจัดทํา

คูมือการใชการใชระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนขึ้น  และหวงัเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะ

เปนแนวทางในการดําเนนิงานของทุกฝายตามระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการดําเนนิการเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและการเรียนการสอนใหมากที่สุด 

 

 

 

                                                     คณะกรรมการระบบวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน 

         ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
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สารบัญ 
                     

  หนา 

คํานํา           ก 

สารบัญ          ข 

ตอนที่  1  แนวคิดระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน                             1 

1.1  ความสําคัญและความจําเปนของระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 1 

1.2  วัตถุประสงคของระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนของ              2 

       โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

1.3   ประโยชนของระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียน   2 

ตอนที่  2  สภาพทัว่ไปของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง     4 

2.1  ประวัติโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง      4 
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คูมือการใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต4  

 

 
ตอนที่  1   

แนวคิดระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
1.1  ความสําคัญและความจําเปนของระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา 

แหงชาติ (2544: 24-25) ไดกลาวถึงความสาํคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนระดับชั้นเรียน   

ดังนี ้

 การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคณุภาพผูเรียนเพราะจะ

ชวยใหไดขอมลูสารสนเทศทีแ่สดงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  

รวมทัง้ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรูอยางเตม็ศักยภาพ 

 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและ

เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินผลทั้ง

ในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    และระดับชาติ ตลอดจนการประเมิน

ภายนอก  เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

นอกสถานศึกษา 

 การวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน มีจุดมุงหมายสาํคญัของการประเมนิระดบัชัน้เรยีนคือ   

มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทัง้ดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมและคานิยมอันพงึ

ประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพยีงใด ดังนัน้การวดัและประเมนิจึงตอง

ใชวิธกีารทีห่ลากหลาย  เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกบัสาระการเรยีนรู กระบวนการเรยีนรู

ของผูเรียนและสามารถดาํเนนิการอยางตอเนือ่งควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมิน

ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกจิกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน  

ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ  คือตัวผูเรียนเอง ผูสอน และพอแม ผูปกครอง  

จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอน

ใหเหน็ภาพสมัฤทธิ์ผลของการจัดกจิกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนาความสําเร็จ
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ของตน  ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน ผูเรียนแตละกลุมและสามารถใหคะแนน

หรือจัดกลุมผูเรียน รวมทัง้ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของตนเองได ขณะทีพ่อแม  

ผูปกครองจะไดทราบระดับความสาํเร็จของผูเรียน 

 ดังนัน้เพื่อใหการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนเปนไปตามแนวทางหลักสูตรการศกึษาขัน้

พื้นฐาน พ.ศ.2544  ผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูบริหาร ผูสอน นักเรียน ผูปกครอง และ คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงไดรวมกันพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนโดยระบบการวัด 

และประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2544 นี้จะเปนกระบวนการที่

เนนใหทกุฝายที่เกีย่วของ มสีวนรวมในการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินผลไดสอดคลอง

และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  และกําหนดใหเปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

โดยมีวิธกีารประเมินผลหลากหลายเหมาะสมและสามารถนําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนมาใชในการ

ปรับปรุงการเรยีนการสอน วธิีการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนนี้ประยุกตใชวธิีการ

วิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระบบซึ่งมีองคประกอบของระบบในขั้นตอนตางๆ ประกอบดวย

ระบบยอยดําเนินการตอเนื่องเปนวงจร  4  ระบบไดแก  ระบบวางแผน (Plan)  ระบบปฏิบัติการ (Act)  

ระบบติดตามตรวจสอบ (Observe)  และระบบสะทอนผล  ปรับปรุง (Reflect) การดําเนนิการวัดและ

ประเมินผลการเรียนระดับชัน้เรียนของสถานศึกษาที่เปนระบบและมกีระบวนการปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพจะสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมนิภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาได 

 

1.2  วัตถุประสงคของระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 
ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนของโรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  มีวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้ 

1.2.1    เพื่อใหการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.2.2    เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมโดยผูเกี่ยวของรวมดําเนนิการในระบบการวัด 

และประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

1.2.3 เพื่อใหเกิดการนําผลการประเมินระดับชัน้เรียนพัฒนาการเรียนของผูเรียนและ 

การสอนของครู 

 
1.3  ประโยชนของระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

การใชระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนจะทาํใหผูเกี่ยวของสามารถรวมกนัใน 

การดําเนินการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนไดอยางเปนระบบและทําใหการวัดและประเมินผล 
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ระดับชั้นเรียนเปนไปตามหลกัการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และเกิดประโยชนตอ

โรงเรียนดงันี ้

1.3.1 ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการนําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการเรียน 

การสอนของครู 

1.3.2 โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนทีม่ีคุณภาพ  สามารถรองรับ 

การประเมนิภายในและภายนอกตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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ตอนที่  2   
สภาพทั่วไปของโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 

 

2.1  ประวัติโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง 
 โรงเรียนบานนาศรีดงเคง็  จัดตั้งขึ้นเมื่อวนัที ่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.2482  โดยมหีลวงคนานุรักษ  

นายอาํเภอน้าํพองในสมัยนัน้เปนผูจัดตั้ง มีนายกอง แสนอาจโท เปนครูใหญ  เปดทําการสอนตัง้แต 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  4  เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดสําราญนาศรีเปน 

ที่เรียน มีชื่อวา  “โรงเรียนประชาบาลตําบลสะอาด 10 (วัดสําราญนาศรี)”    ในป พ.ศ.2488  

นายวัฒนา  จันทร  ครูใหญและชาวบานไดกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ในที่ดินที่เปนที่ต้ัง 

ของโรงเรียน ในปจจุบันนี้และไดยายมาตั้งเปนเอกเทศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามหมูบานวา “โรงเรียน 

บานนาศรี”  ใชชื่อนี้เร่ือยมาจนถึง ป พ.ศ.2538  จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง”  

มาจนถึงปจจบัุน 

 โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  ต้ังอยูหางจากหมูบานประมาณ  200  เมตร  มีเนื้อทีป่ระมาณ  8  ไร   

1  งาน  27  ตารางวา นอกจากนี้จะมีเนื้อที่เพื่อการเกษตรและบอเลี้ยงปลาอีก 6  ไร   ทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกจดที่ดินของชาวบาน  ทิศใตและทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ  ต้ังอยูตําบลสะอาด  อําเภอ

น้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  ในปจจุบันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน  เขต  4  จังหวัด

ขอนแกน 
2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  มีเขตบริการอยูในหมูบานนาศรีหมูที่ 3 , 12 และหมูบานดงเค็ง   

หมูที่  10  ตําบลสะอาด  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  ในปจจุบันเปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล

ปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีขาราชการครู จํานวน 16  คน พนักงานราชการ จํานวน 1 คน  นกัเรยีน

จํานวน 270 คน นักการภารโรง จํานวน 1 คน มีถนนติดตอไปมาสะดวกทุกฤดูกาล นักเรียนไมมีปญหา

ในการไปกลับโรงเรียนหรือเสี่ยงภัยแตอยางใด  ไมมีปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู

ระหวางทุงนาและไรสวนของชาวบาน 
2.3  ประชากร 
 สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน ประชากรนับถอืพระพทุธศาสนา ประกอบอาชีพ 

ทํานา ทําสวน ทาํไร  เลีย้งสัตวและคาขายบางเล็กนอย นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ผูปกครอง

ตองพึ่งแรงงานเด็ก เชน  ชวยเหลืองานตาง ๆ ในบานหรือรับจางนอกบาน มีความสนใจในการศึกษา

มากแตมีฐานะยากจน เมื่อโรงเรียนไดรับการอนุมัติใหเปดขยายโอกาสทางการศกึษาชัน้มัธยมศึกษา  

ผูปกครองใหความสนใจสงบตุรหลานมาเขาเรียน  100%  โดยสวนมากสงเขาเรียนในโรงเรียนใกลบาน  

ในปจจุบันบานนาศรีและบานดงเค็งมีประชากรรวมกันประมาณ 1,960  คน 
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2.4  สภาพการจัดการศกึษา 
 โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและปฏิรูปการศึกษา  

เปดทําการสอนเปน 3 ระดับคือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน   

จํานวนนักเรียนรวมทั้งสิน้   270 คน 

แยกเปนนักเรยีนชาย   135 คน 

 นักเรียนหญงิ   137 คน 

 จํานวนครูรวมทั้งสิน้     16 คน 

 แยกเปนครูชาย       8 คน 

  ครูหญิง       8 คน 

  นกัการภารโรง       1 คน 

จํานวนนักเรียนแยกเปนรายชั้น  ดังขอมูลในตารางตอไปนี ้

 
ตาราง  1  จาํนวนนักเรยีนแยกเปนรายชั้น 
 

จํานวนนักเรยีน ชั้น จํานวนหอง 
ชาย หญิง รวม 

หมายเหต ุ

อนุบาลปที่  1 

อนุบาลปที่  2 

1 

1 

6 

17 

11 

15 

17 

32 

 

รวม 2 23 26 49  

ประถมศึกษาปที่  1 

ประถมศึกษาปที่  2 

ประถมศึกษาปที่  3 

ประถมศึกษาปที่  4 

ประถมศึกษาปที่  5 

ประถมศึกษาปที่  6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

10 

15 

20 

14 

15 

13 

7 

9 

22 

15 

15 

29 

17 

24 

42 

29 

30 

 

รวม 6 90 81 171  
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ตาราง  1   (ตอ) 

จํานวนนักเรยีน ชั้น จํานวนหอง 
ชาย หญิง รวม 

หมายเหต ุ

มัธยมศึกษาปที่  1 

มัธยมศึกษาปที่  2 

มัธยมศึกษาปที่  3 

1 

1 

1 

6 

8 

6 

7 

11 

12 

13 

19 

18 

 

รวม 3 20 30 50  
รวมชวงชั้นที ่1 - 3 9 110 111 221  

รวมทั้งสิ้น 11 133 137 270  
 

 
2.5  วสิัยทศัน ภารกิจ เปาหมาย  คุณลักษณะอันพงึประสงคของโรงเรยีน 

วิสัยทัศน  
ภายในป 2548  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  เปนผูดําเนนิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยมุงเนนใหนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  

มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ  รักทองถิ่นและภูมิใจในความเปนไทย  

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี  นิเวศวิทยา  ใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น  อนุรักษส่ิงแวดลอม        

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ  ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ภารกจิ 

1) สงเสริมและพฒันาผูเรียนในทุกระดับชวงชัน้ตามศักยภาพ 

2) สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเทาที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ 

การเรียนการสอน 

3) อนุรักษวฒันธรรมประเพณี  ส่ิงแวดลอม ใชเทคโนโลยีและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 

ใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 

4) พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนือ่ง  สูความเปนมืออาชพี 

5) ชุมชน  หนวยงาน องคกรตาง ๆ ในชมุชนมสีวนรวมและประสานการดาํเนนิการจัด              

การเรียนการสอน    

 

 

 

6 



 

 

229 

เปาหมาย 
1) นักเรียนเปนพลเมืองดี  รักทองถิ่น  ภูมิใจในความเปนไทย  ยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2) นักเรียนเห็นคณุคาของตนเอง  มีวนิัย  มคุีณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอนัพงึประสงค 

3) นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีความรูและทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษาตอและ 

ประกอบอาชพี 

4) นักเรียนสํานึกในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

5) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาและอบรมอยางตอเนื่อง 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีนโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง 

1) เปนผูมีจิตสาํนึกในการรักษาความสะอาดและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2) ปฏิบัติตนอยูในระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา 

3) เปนผูประหยัดอดออม  นยิมไทยและมีมารยาทแบบไทย 

4) มีวิถีชวีิตประชาธิปไตย 

5) มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา 

 
2.6  นโยบาย  วัตถุประสงค  เปาหมายของโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง 

นโยบายโรงเรียน 
1) เรงรัดพัฒนาการเรียนการสอนทกุกลุมสาระวิชา และเนนกลุมสาระภาษาไทยและ 

คณิตศาสตร 

2) สงเสริมบุคลากรในโรงเรียนผลิตสื่อการเรียนการสอนและนําไปใชในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

3) สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและหองเรียนใหเอื้อตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

4) สนับสนนุใหบุคลากรในโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวนิัย  เชน 

กิจกรรมลูกเสอืและเนตรนารี  กิจกรรมสหกรณในโรงเรียน  เปนตน 

5) สนับสนนุใหมกีารพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุก ๆ ดานเพื่อนาํความรูและประสบการณ 

ที่ไดไปพัฒนาคุณภาพการศกึษา เชน การศึกษาดูงาน  การอบรมดานวิชาการ เปนตน 
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วัตถุประสงค 
1) เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ทกัษะ  เจตคติและคุณลักษณะที่พงึประสงคตามจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตร 

2) เพื่อใหนักเรียนทกุชั้นมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทกุกลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้น  โดยเฉพาะ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตร 

3) เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนไดมีการพัฒนาทางกาย สติปญญา  จิตใจ มีระเบียบวนิัย  

สามัคคี เสียสละและบาํเพญ็ประโยชนตอสวนรวม 
เปาหมาย   

1) มีการวางแผนและประชุมทางวิชาการอยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง 

2) มีการพฒันาบคุลากรในดานคุณธรรม  จริยธรรม เพิ่มพนูความรู  ประสบการณ 

อยางนอยภาคเรียนละ  1 คร้ัง 

3) ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นที่ไดรับผิดชอบอยางนอยภาคเรียนละ   

1  ชิ้น 

4) กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหนักเรียนไดพฒันาทุก ๆ ดาน อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5) โรงเรียน  บริเวณโรงเรียน  หองเรียน ไดรับการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมตาง ๆ  

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

6) ครูจัดทําผลงานวิจยัในชัน้เรยีนอยางนอยปละ   1  เร่ือง 

 
2.7  ปญหาและความตองการของโรงเรียนบานนาศรดีงเค็งในการพัฒนาระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 จากการสนทนากลุมและการสัมภาษณผูบริหาร  ครูผูสอน  นกัเรยีน  และผูปกครอง พบวา 

โรงเรียนบานนาศรีดงเคง็ มีปญหาและความตองการในดานการพัฒนาระบบวัดและประเมิน 

ระดับชั้นเรียนสรุปไดดังนี้ 

1) ครูสวนใหญไมเคยเขารับการอบรมในการวัดและประเมินการเรียนรูระดับชั้นเรียน   

ในการอบรมจะมีเพยีงครู  1 คนเขาอบรมแลวนาํมาขยายผลกับเพื่อนครูตามความเขาใจของตนเอง 

2) คณะครูตองการที่ปรึกษาในการวัดและประเมินผลการเรยีนรูผูเรียนเนือ่งจาก  

ครูไปฝกอบรมมาแลวไมแนใจวาปฏิบัติและขยายผลตอเพื่อนครไูดถูกหรือไม  โดยคณะครูไมมีความ

มั่นใจในดานการวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

     3)  การวัดและประเมินผลยังยึดการวัดและประเมินแบบเดิมคือเนนแบบทดสอบเปนหลกั 

4)  ยังไมมีการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการวัดและประเมินผล 

5)  คณะครูยังไมมั่นใจเรื่องความรูความเขาใจในการวัดและประเมนิผลตามแนวหลกัสตูร 
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6)  ขาดการนําผลการประเมนิไปใชในการพัฒนาผูเรียนและการปรับปรุงการเรียนการสอน 

7)  มาตรฐานในการประเมินแตกตางกนั  เนือ่งจากขาดการวางแผน  มีความเขาใจไมตรงกัน   

ในเรื่องเครื่องมือและเกณฑในการประเมนิผล 

8)  การวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชั้นเรียนยังไมมีระบบตางคนตางปฏิบัติตาม 

ความเขาใจของตนเอง 

9)  คณะครูมีความตองการที่จะพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามแนวหลกัสตูร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10) ผูปกครองยังไมเหน็ความสําคัญและยังไมเขาใจแนวทางการวัดและประเมนิผล 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  แตก็ยินดีใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในทกุ ๆ ดาน 

 ดังนัน้ทางโรงเรียนบานนาศรีดงเค็งจึงไดรวมกนัพฒันาระบบวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน

เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลไดตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 มีจุดมุงหมายสําคัญ

คือ  มุงหาคาํตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทกัษะกระบวนการ  คุณธรรมและคานิยม

อันพงึประสงค  อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด  โดยครูผูสอนใชการวัด

และประเมินดวยวธิีการที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  

โดยประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม และผลงานจาก โครงงานหรือ 

แฟมสะสมงาน  ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ  คือตัวผูเรียนเอง ผูสอน และพอแม 

ผูปกครอง  ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําให

สะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู    ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา  

ความสําเร็จของตน  ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน ผูเรียนแตละกลุมและ

สามารถใหคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได  

และพอแม  ผูปกครองจะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียนและวิธีการพัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนนี้ประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระบบ  ซึ่งมี

องคประกอบของระบบในขั้นตอนตาง ๆ ประกอบดวยระบบยอยดําเนินการตอเนื่องเปนวงจร  4  ระบบ

ไดแก  ระบบวางแผน (Plan)  ระบบปฏิบัติการ (Act)  ระบบติดตามตรวจสอบ (Observe)และระบบ

สะทอนผล ปรับปรุง (Reflect) การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนระดับชั้นเรียนของ

สถานศึกษาที่เปนระบบและมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  จะสามารถดําเนินการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนไดตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  และจะเกิดประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู 
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ตอนที่  3 
ระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
 
3.1  ความหมาย 
 ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2544  หมายถงึ  กระบวนการที่เนนการเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการวดัและ

ประเมินผล สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  เปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดการเรียน 

การสอน  ประเมินผลดวยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมและนําผลการประเมินพัฒนาผูเรียนและปรับปรุง

การเรียนการสอน โดยประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในระบบ โดยองคประกอบของ

ระบบในขั้นตอนตาง ๆ ที่ความสัมพันธกัน  ซึ่งประกอบดวยระบบยอย ซึ่งดําเนินการตอเนื่องเปนวงจร  

4  ระบบไดแก  ระบบวางแผน (Plan)  ระบบปฏิบัติการ (Act)  ระบบติดตามตรวจสอบ (Observe) 

และระบบสะทอนผล (Reflect) 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  

หมายถงึ  การวัดและประเมนิผลที่มจีุดมุงหมายสาํคัญคอื  มุงหาคําตอบวาผูเรียนมคีวามกาวหนาทัง้ 

ดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  อันเปนผลเนื่องจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด  ดังนั้นการวัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย  เนนการปฏิบัติ

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนินการ

อยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ   พฤติกรรม        

การเรียน  การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน  ผูใชผลการประเมินใน

ระดับชั้นเรียนที่สําคัญ  คือตัวผูเรียนเอง ผูสอน และพอแม ผูปกครอง  จําเปนตองมีสวนรวมใน        

การกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสมัฤทธิผ์ลของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครูผูสอนจะเขาใจ 

ความตองการของผูเรียนแตละคน  ผูเรียนแตละกลุมและสามารถใหคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้ง

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได  ขณะที่พอแม  ผูปกครองจะไดทราบระดับ

ความสําเร็จของผูเรียน 

ผูเกี่ยวของ หมายถงึ ผูที่มีสวนรวมหรือตัวแทนกลุมที่ไดรับผลกระทบทางบวกหรือทางลบ 

จากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดแก  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา   

ตัวแทนชมุชน   ผูปกครอง  และนักเรียน 
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 การมสีวนรวมของผูเกี่ยวของ   หมายถงึ  ระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนที่      

ผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในระบบตาง ๆ  โดยระดับการมีสวนรวมในการประเมนิอาจแตกตางกัน

ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

 
3.2  หลักการของระบบ 
 ระบบการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ยึดหลักการ         

ดังตอไปนี้ 

1. ยึดหลักการวดัและประเมินผลตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 เปน          

แนวทางในการปฏิบัติ 

2. เปนกระบวนการที่เนนการเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมตั้งแต 
การสรางระบบ   การดําเนนิการใชระบบ ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงระบบ 

3. ใชขอมูลพื้นฐานและแนวทางดําเนินงานตามระบบวางแผน  ระบบปฏิบัติการ             

ระบบติดตามตรวจสอบและระบบสะทอนผลที่ผานการตรวจสอบวามคีวามเหมาะสมแลว 

 
3.3  ระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
 ระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.2544 ประกอบดวย

ระบบยอยซึ่งดําเนินการตอเนื่องเปนวงจร  4  ระบบ  ไดแก 

1. ระบบวางแผน (Plan)  เปนกระบวนการในการเตรียมการในการปฏิบัติ  ทําความเขาใจ 

กับผูที่เกีย่วของ  โดยมีข้ันตอนในการดําเนนิงานดงันี ้

1.1 ข้ันวางแผน (Plan)  ดําเนนิการดังนี ้

1.1.1 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 

1.1.2 รวมกันศกึษาคูมือการใชระบบ 

1.1.3 เสนอโครงการดําเนนิการตามระบบฯ 

1.1.4 รวมกันเสนอชือ่คณะกรรมการระบบฯ 

1.1.5 แตงตั้งคณะกรรมการระบบฯ  

1.1.6 รวมกันกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบฯ  

1.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)  ดําเนนิการดังนี ้

1.2.1 อภิปรายสภาพปจจุบันและปญหาดานการวัดและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนของทางโรงเรียนรวมกัน 
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1.2.2 รวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติ  การตรวจสอบ และการสะทอนผล 

การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน  โดยยึดหลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา    

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544   โดยใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลในระดับตาง ๆ   

1.2.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลการ 

วัดและประเมินผล   

1.2.4 กําหนดระยะเวลาในการปฏบัิติ  ตรวจสอบและสะทอนผล 

1.2.5 สรุปเปนแผนการปฏิบัติการ 

1.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe)  ดําเนนิการดังนี ้

-  ตรวจสอบแผนการปฏิบัติที่รวมกันสรางขึ้น โดยการประเมินความเหมาะสม   

ความเปนไปไดในการปฏิบัติ   

1.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect)  ดําเนินการดังนี ้

-  นาํผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมาสะทอนผลใหผูเกี่ยวของทราบและรวมกัน 

ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณชัดเจนขึ้น  สามารถนาํไปปฏิบัติได 

2. ระบบปฏิบัติการ (Act) เปนกระบวนการในการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวใน 

ระบบวางแผน  โดยมีข้ันตอนในการดําเนนิงานดงันี ้

2.1 ข้ันวางแผน (Plan) ดําเนินการดังนี ้

2.1.1 ครูผูสอนวิเคราะหหลกัสูตร  วางแผนการจัดการเรยีนรูและการวัดและ 

ประเมนิผลระดบัชั้นเรียน สรางเครื่องมือวดัและประเมนิผลตามแนวทางทีร่วมกนักาํหนดขึ้นในขัน้วางแผน 

2.1.2 ครูผูสอนประชุมชี้แจงทาํความเขาใจกบัผูปกครองและนักเรียนใน 

การวัดและประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

2.1.3 ครูผูสอน  ผูปกครองและนักเรียนรวมกันกาํหนดแนวทางวัดและ 

ประเมินระดับชั้นเรียนและนาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนรวมกนั  

2.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) ดําเนินการดังนี ้

-  ครูผูสอนปฏบัิติการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

2.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe) ดําเนนิการดังนี ้

-  ครูผูสอนตรวจสอบการวดัและประเมินผลที่ปฏิบัติวาเปนไปตามแนวทาง 

ที่รวมกนักาํหนดขึ้นหรือไม โดยตรวจสอบการปฏิบัติของตนและสอบถามนักเรียนและผูปกครอง   

2.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ดําเนินการดังนี ้

- ครูผูสอนสะทอนผลที่ไดในขั้นตรวจสอบใหผูเกี่ยวของทราบแลวทบทวน 

และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการวัดและประเมินของตน   
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3. ระบบตรวจสอบ (Observe) เปนกระบวนการในการตดิตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติ 

ในระบบปฏิบัติ  โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

3.1 ข้ันวางแผน (Plan) ดําเนินการดังนี ้

3.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนเพื่อ 

กําหนดแนวทางและระยะเวลาในการประเมิน 

3.1.2 เตรียมเครื่องมอืที่ใชในการประเมิน 

3.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) ดําเนินการดังนี ้

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและประเมินของครูผูสอน 

ในระบบปฏิบัติการโดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น 

3.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe) ดําเนนิการดังนี ้

- ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 

ตามแนวทางการวัดและประเมินของครูผูสอนในขั้นดาํเนินการ 

3.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ดําเนินการดังนี ้

- นําผลในข้ันตรวจสอบการดําเนินการสะทอนผลใหคณะกรรมการ 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนทราบ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 

4. ระบบสะทอนผล (Reflect) เปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตรวจสอบ มาสะทอนผลให 

ผูเกี่ยวของทราบเพื่อทบทวนปรับปรุงแกไข   โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

4.1 ข้ันวางแผน (Plan) ดําเนินการดังนี ้

4.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

เพื่อสะทอนผลที่เกิดขึ้น 

4.1.2 นําขอมูลที่ไดจากระบบติดตามตรวจสอบมารวมกันวางแผน            

ปรับปรุงแกไข 

4.2 ข้ันปฏิบัติ (Act) ดําเนินการดังนี ้

4.2.1 ดําเนนิการปรบัปรุงแกไขตามขอมูลที่ได 

4.2.2 จัดทําเอกสารรายงานผลใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

4.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe) ดําเนนิการดังนี ้

-  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมครบถวนในกระบวนการปรับปรุง 

4.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ดําเนินการดังนี ้

-  ทบทวนปรบัปรุงตามผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบ 
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จากรายละเอยีดโครงรางระบบขางตน  สรุปโครงรางของระบบไดดังภาพตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 

 

ระบบ         
วางแผน (P) 

ระบบ       
ปฏิบัติการ (A) 

ระบบ           
ตรวจสอบ (O) 

ระบบ         
สะทอนผล (R) 

ขั้นวางแผน (P) 

ขั้นปฏิบัติ(A) 

ขั้นตรวจสอบ (O) 

ขั้นสะทอนผล (R) 
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A 

A 

O 

O 

R 

R 
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ตอนที่   4   
แนวปฏิบัติของโรงเรียน 

 
4.1  แผนดําเนินงาน 
 การนาํระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนไปใชในโรงเรียนนัน้มแีผนการดําเนนิงานที่

ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังมีรายละเอียดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
ตาราง  2   แผนการดําเนนิงานตามระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรยีนของโรงเรยีน                    
                บานนาศรีดงเค็ง 

วิธีดําเนินงาน เครื่องมือ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ระบบวางแผน (Plan) มีข้ันตอนในการ 

ดําเนนิงานดงันี ้

1.1  ข้ันวางแผน (Plan)  ดําเนนิการดังนี ้

              1.1.1  ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 

              1.1.2  ผูเกี่ยวของรวมกันศกึษาคูมือ

การใชระบบ 

              1.1.3 เสนอโครงการดําเนนิการตาม

ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

              1.1.4  แตงตั้งคณะกรรมการระบบ 

วัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียน  

              1.1.5  ชี้แจงบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับ   

ชั้นเรียน 

       1.2  ข้ันปฏิบัติการ (Act)  ดําเนินการดงันี ้

               1.2.1  อภิปรายสภาพปจจุบัน และ

ปญหาดานการวัดและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนของทางโรงเรียนรวมกัน 

                1.2.2 กําหนดแนวทางปฏิบัติ   

การตรวจสอบ และการสะทอนผลการวัดและ 

 ประเมนิผลระดับชั้นเรียน โดยยึดหลักการวัด 

 

 

- หนังสือเชิญ

ประชุม 

- บันทึกการ

ประชุม 

- โครงการ / 

แผนการ

ดําเนนิงาน 

-  คูมือการใช

ระบบ 

 

 

มีนาคม  -

พฤษภาคม  

 

 

 คณะกรรมการ

ระบบการวัด

และประเมนิผล

ระดับชั้นเรียน 
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ตาราง  2    (ตอ) 
วิธีดําเนินงาน เครื่องมือ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

และประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษา           

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544   โดยใหสอดคลองและ

เชื่อมโยงกับการวัดและประเมินผลในระดับ

ตาง ๆ   

            1.2.3  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการ

ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผล การวัดและ

ประเมินผล   

            1.2.4 กําหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติ  ตรวจสอบและสะทอนผล 

            1.2.5  สรุปเปนแผนการปฏิบัติการ 

      1.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe)  ดําเนนิการ

ดังนี ้

             - ตรวจสอบแผนการปฏิบัติที่รวมกัน

สรางขึ้น  โดยการประเมินความเหมาะสม  

ความเปนไปไดในการปฏิบัติ   

       1.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect)  ดําเนนิการ

ดังนี ้

              - นําผลที่ไดจากข้ันตรวจสอบมา

สะทอนผลใหผูเกี่ยวของทราบและรวมกัน

ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณชัดเจน  

2. ระบบปฏิบัติการ (Act) มีข้ันตอนในการ 

ดําเนนิงานดงันี ้

2.1 ข้ันวางแผน (Plan) ดําเนินการดังนี ้

2.1.1 ครูผูสอนวิเคราะหหลกัสูตร   

เขียนแผนการจัดการเรียนรู วางแผนวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน สรางเครื่องมือวัด

และประเมินผลตามแนวทางที่รวมกนักําหนด

ข้ึนในขั้นวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บันทึกการ

ประชุม 

- หลักสูตร

สถานศกึษา 

- แผนการ

จัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม ถงึ

กรกฎาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครูผูสอน 
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ตาราง  2   (ตอ) 
วิธีดําเนินงาน เครื่องมือ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

           2.1.2 ครูผูสอนประชุมชี้แจงทําความ

เขาใจกับผูปกครองและนักเรียนในการวัด

และประเมินผลตามแนวหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 

           2.1.3 ครูผูสอน ผูปกครองและ  

นักเรียนรวมกันกําหนดแนวทางวัดและ 

ประเมินระดับชั้นเรียนและนําผลการประเมิน

ไปใชในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน  

       2.2  ข้ันปฏิบัติ (Act) ดําเนนิการดังนี ้

- ครูผูสอนปฏิบัติการวัดและ 

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

       2.3 ข้ันตรวจสอบ  (Observe)  

ดําเนนิการดงันี ้

                 -  ครูผูสอนตรวจสอบการวัดและ

ประเมินผลที่ปฏิบัติวาเปนไปตามแนวทาง 

ที่รวมกันกําหนดขึ้นหรือไม โดยตรวจสอบ  

การปฏิบัติของตนและสอบถามนักเรียนและ  

ผูปกครอง   

       2.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ดําเนินการ

ดังนี ้

                   -  ครูผูสอนสะทอนผลที่ไดในขั้น

ตรวจสอบใหผูเกี่ยวของทราบ  แลวทบทวน 

และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการวัดและ

ประเมินของตน   

- เครื่องมือวัด

และประเมินผล 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึก

ขอมูลในการ

ปฏิบัติของครู 

- แบบบันทึก

และสรุปผลการ

ดําเนนิงาน 
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ตาราง  2   (ตอ) 
วิธีดําเนินงาน เครื่องมือ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

3. ระบบตรวจสอบ (Observe) มีข้ันตอนใน

การดําเนินงานดังนี ้

     3.1 ข้ันวางแผน (Plan) ดําเนนิการดังนี ้

            3.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อกําหนด 

แนวทางและระยะเวลาในการประเมิน 

3.1.2 เตรียมเครื่องมอืที่ใชใน           

การประเมนิ 

3.2 ข้ันปฏิบัติ (Act) ดําเนินการดังนี ้

              -      ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนว

ทางการวัดและประเมินของครู ผูสอนใน

ระบบปฏิบัติการโดยใชแบบประเมินที่สราง

ข้ึน 

      3.3 ข้ันตรวจสอบ (Observe) ดําเนนิการ

ดังนี ้

                -  ตรวจสอบความเหมาะสมของ

กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม      

แนวทางการวดัและประเมินของครูผูสอนใน

ข้ันดําเนนิการ 

       3.4 ข้ันสะทอนผล (Reflect) ดําเนินการ

ดังนี ้

                 -    นําผลในขั้นตรวจสอบการ

ดําเนินการสะทอนผลใหคณะกรรมการระบบ

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนทราบ  

ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ

การปฏิบัติ 

 

 

 

- บันทึกการ

ประชุม 

- แบบประเมนิ     

ประสิทธิผลของ

ระบบ 

-  แบบสังเกต 

- แบบบันทึก

ขอมูลในการ

ปฏิบัติของครู 

- แบบบันทึก

และสรุปผลการ

ดําเนนิงาน 

- แบบสัมภาษณ 

 

 

พฤษภาคม-

กรกฎาคม  

 

 

 

คณะกรรมการ

ระบบการวัดและ

ประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 
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ตาราง  2   (ตอ) 
วิธีดําเนินงาน เครื่องมือ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

4. ระบบสะทอนผล (Reflect) มีข้ันตอนใน

การดําเนินงานดังนี ้

       4.1 ข้ันวางแผน(Plan) ดําเนนิการดงันี ้

             - ประชุมคณะกรรมการระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน 

               -นําขอมูลที่ไดจากระบบติดตาม

ตรวจสอบมารวมกนัวางแผนปรับปรุงแกไข 

        4.2 ข้ันปฏิบัติ (Act) ดําเนนิการดังนี ้

             - ดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม  

ขอมูลที่ได 

            - จัดทาํเอกสารรายงานผลใหผูที ่         

เกี่ยวของทราบ 

        4.3 ข้ันตรวจสอบ(Observe)ดําเนนิการ

ดังนี ้

           - ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

ครบถวนในกระบวนการปรับปรุง 

      4.4  ข้ันสะทอนผล (Reflect) ดําเนนิการ

ดังนี ้

           - ทบทวนปรับปรุงตามผลจาก                

การตรวจสอบ 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบบันทึก

ขอมูลในการ

ปฏิบัติของครู 

- แบบบันทึก

และสรุปผลการ

ดําเนนิงาน 

- แบบสัมภาษณ 

-  เอกสาร 

รายงานผล 

 

 

 

กรกฎาคม  

 

 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการ

ระบบการวัดและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ระดับชั้นเรียน 

นําขอมูลที่ไดปรับปรุงแลวเริ่มระบบใหมเปน

วงจรที่  2 

 สิงหาคม – 

ตุลาคม  

 

 

จากแผนการดาํเนนิงานขางตนสรุปเปนแผนปฏิบัติการโดยละเอียดดงันี ้
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แผนปฏิบัติการตามระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง   
 

1.  ระบบวางแผน  (Plan) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

1.1 ขั้นวางแผน 1.1.1  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระบบฯไดแก              

ครูผูสอนทุกระดับตัวแทนนกัเรียนชวงชัน้ที่ 1 –  3  

ตัวแทนผูปกครอง ชวงชัน้ที ่1 – 3 และตัวแทนชุมชน 

1.1.2   คณะกรรมการระบบรวมกันศกึษารางแผน 

ปฏิบัติการตามระบบการวัดและประเมินผลฯ 

1.1.3  ทบทวนบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการ 

ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

ครึ่งวัน 

 

-หนงัสือเชิญประชุม 

-บันทึกการประชุม 

 

-รางแผนปฏิบัติการ

ตามระบบฯ 

 

-ผูอํานวยการ 

-เลขานุการ

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

-คณะกรรมการ

ระบบฯ 

 

- รอยละ  80 ของ

ผูเขารวมประชุมที่

ระบุในหนังสือเชิญ

ประชุม 

 

 

 

 

1.2  ขั้นปฏิบัติ 1.2.1 อภิปรายสภาพปจจบุัน และปญหาดานการวัด

และประเมนิผลระดับชัน้เรียนของทางโรงเรียนรวมกนั 

1.2.2  กาํหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ 

สะทอนผลการวัดและ ประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยยึด

หลักการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544   

ครึ่งวัน 

 

- บันทึกการประชุม 

(บท 1) 

 

 

 

- เลขานกุาร

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ  80 ของ

ผูเขารวมประชุมที่

ระบุในหนังสือเชิญ

ประชุม          
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1.  ระบบวางแผน  (Plan) (ตอ) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/

เกณฑ 

 1.2.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ  ตรวจสอบ 

และสะทอนผลการวัดและประเมินผล   

1.2.4 กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ  ตรวจสอบและ 

สะทอนผล 

1.2.5  สรุปเปนแผนปฏิบัติการ 

  

 

 

 

- แผนปฏิบัติการ 

  

14  พ.ย. 49 

 

 

 

 

-     ตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่รวมกันสรางขึ้น  โดยการ 

ประเมินความเหมาะสม   ความเปนไปไดในการปฏิบัติ   

 

ครึ่งวัน -  แผนปฏิบัติการ 

-  แบบบันทึกและสรุปผล 

การดําเนินงาน (บบส 3) 

- คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 

ของ

คณะกรรมการ

ใหความ

เห็นชอบ

แผนปฏิบัติการ 

1.4 ขั้นสะทอนผล -     นําผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมาสะทอนผลให            

ผูเกี่ยวของทราบและรวมกนัปรับปรุงแกไขใหมีความ

สมบูรณชัดเจน 

ครึ่งวัน -  แผนปฏิบัติการ 

-  แบบบันทึกและสรุปผล 

การดําเนินงาน   (บบส 3) 

- เลขานกุาร

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 

ของคณะ 

กรรมการ 

รวมกันปรับ 

แผนปฏิบัติการ 
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2.  ระบบปฏิบัติการ (Act) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

2.1 ขั้นวางแผน 2.1.1 ครูผูสอนวางแผนการจัดการเรียนรู วางแผนวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน สรางเครื่องมือวัด และ

ประเมินผลตาม แนวทางที่รวมกนักาํหนดขึ้นในระบบ

วางแผน 

2.1.2 ครูผูสอนประชาสมัพนัธใหผูปกครองและ              

นักเรียนในเรื่องการวัดและประเมินผลตามแนว 

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

2.1.3 ครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียนรวมกันกําหนด 

 แนวทางวัดและประเมินระดับชั้นเรียนและนําผล 

 การประเมินไปใชในการพฒันาผูเรียนรวมกัน  

2 เดือน 

 

-  แผนการจัดการเรียนรู 

-  เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 

 

-   แบบบนัทกึและสรุปผล

การดําเนินงาน (บบส 3) 

 

-   แบบบนัทกึและสรุปผล

การดําเนินงาน (บบส 3) 

 

- ครูผูสอน 

 

 

 

- ครูผูสอน 

 

 

- ครูผูสอน 

-รอยละ 80 ของ

ครูผูสอนที่วาง

แผนการจัดการ

เรียนรูและการวัด

และประเมินผล 

- รอยละ 80 ของครู    

ที่ดําเนินการ 

- รอยละ 80 ของครู

ที่ดําเนินการรวมกับ    

ผูปกครองและนักเรียน 

2.2  ขั้นปฏิบัติ -   ครูผูสอนปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

-  ผูปกครองและผูแทนชมุชนใหความรวมมือกับทาง

โรงเรียนโดยดูแลพฤติกรรมของผูเรียนขณะอยูนอกโรงเรียน

และแจงพฤติกรรมไมเหมาะสมใหโรงเรียนทราบ 

- นักเรียนใหความรวมมือกับครูผูสอนในการพัฒนาตนเอง 

ขณะอยูในโรงเรียนและที่บานและแจงผูสอนเกีย่วกบัพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสมของเพื่อนนกัเรยีน 

5  เดือน - แผนการจัดการเรียนรู 

(บันทึกผลหลงัสอน) 

- เครื่องมือที่ใชในการวัด

ประเมินผล 

 

 

- ครูผูสอน -  รอยละ  80  ของ

ครูผูสอนที่ปฏิบัติการ

วัดและประเมนิผล

ระดับชั้นเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรู

และมีการบนัทกึผล

หลังสอน 
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2.  ระบบปฏิบัติการ (Act) (ตอ) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

2.3 ขั้นตรวจสอบ 

 

-  ครูผูสอนตรวจสอบตนเองในเรื่อง

การวัดและประเมินผลที่ปฏิบัติวา

เปนไปตามแนวทางที่รวมกัน

กําหนดขึ้นหรอืไม โดยตรวจสอบ

การปฏิบัติของตนและสอบถาม

นักเรียนและผูปกครอง 

ทุกพฤหัส 

 

-  แผนการจัดการเรียนรู    

(บันทึกผลหลงัการสอน) 

-  แบบบันทึกขอมูลใน

การปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลของครูผูสอน 

(บบ 3) 

- ครูผูสอน -  รอยละ 80 ของแผนการจดั การ

เรียนรูสอดคลองกับสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู 

-  รอยละ 80 ของครูที่ใชการวัดและ

ประเมินผลดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

- รอยละ  80 ของครูที่ใชการวัดและ

ประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการ

เรียนการสอน 

-  รอยละ 80 ของนักเรียนทีไ่ดรับ

การพัฒนาในแตละรายวิชา 

-  รอยละ  80 ของครูนําผลการ

ประเมินปรับปรุงการเรียนของ   

นักเรียนและการสอนของตน 

-  รอยละ 80  ของการประเมินผลให

ผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม 
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2.  ระบบปฏิบัติการ (Act) (ตอ) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

2.4 ขั้นสะทอนผล -  ครูผูสอนสะทอนผลที่ไดในขั้นตรวจสอบใหที่ประชมุ 

คณะครูทราบ  แลวทบทวนและปรับปรุงกระบวน 

การปฏิบัติการวัดและประเมินของตน 

(ทุกวนัศุกร) 

 

-  บันทกึการประชุม(บท1) 

-  แบบบันทึกแลสรุปผล

การดําเนินงาน (บบส 3) 

- ครูผูสอน 

- เลขานกุาร  

ระบบฯ 

-  รอยละ  80 ของ

ครูผูสอนที่เขารวม

การสะทอนผล 

3.  ระบบตรวจสอบ (Observe) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

3.1 ขั้นวางแผน 3.1.1 ประชุมคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล 

         ระดับชัน้เรียนเพื่อกาํหนด แนวทางและ 

         ระยะเวลา ในการตรวจสอบ 

3.1.2  เตรียมเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ 

1 วัน 

 

- หนังสือเชิญประชุม 

- บันทกึการประชุม (บท 1) 

- ประธานฯ 

- เลขานกุารฯ 

- รอยละ  80 ของ

คณะกรรมการระบบ

เขารวมประชมุ 

3.2  ขั้นปฏิบัติ 3.2.1  ผูสอนตรวจสอบตนเองในการปฏิบัติตาม      

แนวทางการวดัและประเมินในระบบปฏิบัติการโดย

ใชแบบประเมินที่สรางขึ้น ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลัง             

การสอน   

2. แบบบันทกึขอมูลในการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลของครูผูสอน 

3. การวัดและประเมินผลในชัน้เรียน 

  6  เดือน    

 

 

- แผนการจัดการเรียนรู 

 

- แบบบนัทกึขอมูลฯ(บบ 3) 

 

-  แบบสังเกต (บก 3) 

-คณะกรรมการ

ระบบฯ 

 

-  รอยละ 80  ของ

ครูผูสอนมีการบันทึก

ผลหลังการสอน 

-  รอยละ 80 ของ

ครูผูสอนมีการบันทึก

ขอมูลที่ไดปฏิบัติใน

การวัดและประเมนิผล

ของครูผูสอน 
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3.  ระบบตรวจสอบ (Observe) (ตอ) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

 3.2.2  คณะกรรมการระบบที่เปนตวัแทนผูปกครอง

และตัวแทนชมุชน  รวมกันตรวจสอบการวัดและ

ประเมินผลของครูผูสอน  2  ครั้งโดยแจงลวงหนา 1 

ครั้งและไมแจงลวงหนา  1  ครั้ง 

-  ครูวิชาการนิเทศ  เดือนละ  1  ครั้ง โดยแจง

ลวงหนา 

-  ผูบริหารนิเทศภาคเรียนละ  1  ครั้ง โดยแจง

ลวงหนา 

5  เดือน - บันทึกการเยีย่ม

หองเรียน 

 

 

- บันทึกการนิเทศ 

- บันทึกการนเิทศ 

-ตัวแทนชมุชน

และผูปกครอง  

-ครูวิชาการ 

-ผูบริหาร 

-  รอยละ 80 ของ

ครูผูสอน มีบันทกึการ

เยี่ยมหองเรียนและ

บันทกึการนิเทศ 

3.3 ขั้นตรวจสอบ -   ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ             

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการวัดและ 

ประเมินของครูผูสอน ผูปกครองและนักเรยีนใน         

ขั้นดําเนนิการ 

เดือนละครั้ง -  หนงัสอืเชิญประชุม 

-  แบบบันทึกและ

สรุปผลการดําเนนิงาน 

(บบส 3) 

- ประธานและ 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 ของ

คณะกรรมการที่เขา

รวมการตรวจสอบมี

ความเห็นวาเหมาะสม 

3.4 ขั้นสะทอนผล -  นาํผลในขัน้ตรวจสอบการดําเนนิการสะทอนผลให 

คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับ        

ชั้นเรียนทราบ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ         

ตรวจสอบการปฏิบัติ 

 

เดือนละครั้ง -  หนงัสือเชิญ

ประชุม 

-  แบบบันทึกและ

สรุปผลการดําเนนิงาน 

(บบส 3) 

- ประธานและ 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

-  รอยละ 80 ของ

คณะกรรมการรวม

สะทอนผล 
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4.  ระบบสะทอนผล  (Reflect) 
ขั้นตอน วิธีการทาํงาน ระยะเวลา เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ 

4.1 ขั้นวางแผน 4.1.1  ประชุมคณะกรรมการระบบฯ 

4.1.2 นาํขอมลูที่ไดจากระบบติดตามตรวจสอบ

มา รวมกนั  วางแผนปรับปรุงแกไข 

 

1 วัน 

 

-  หนงัสือเชิญประชุม 

-  บันทึกการประชุม(บท 1) 

-  แบบบันทึกและสรุปผล

การดําเนินงาน (บบส 3) 

- ประธานฯ 

เลขานุการฯ 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

-  รอยละ 80  ของ

คณะกรรมการเขารวม

การประชุมวางแผน 

4.2  ขั้นปฏิบัติ 4.2.1  ดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอมูลที่ได 

4.2.2  ประเมนิประสิทธิผลของระบบ 

4.2.3  จัดทาํเอกสารรายงานผลใหผูที่เกีย่วของ

ทราบ 

1 วัน - บันทึกการประชุม(บท 1) 

- แบบประเมนิประสทิธผิลฯ 

-  แบบบันทึกและสรุปผล  

การดําเนินงาน (บบส3) 

- เลขานกุารฯ -  เอกสารรายงานผลได

รับการปรับปรุงแกไข

จากขอมูลที่ได 

4.3 ขั้นตรวจสอบ -  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมครบถวนใน 

กระบวนการปรับปรุง 

1  วนั -  แบบบันทึกและสรุปผล

การดําเนินงาน (บบส3) 

-คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 ของ

คณะกรรมการระบบฯเขา

รวมกระบวนการตรวจสอบ 

4.4 ขั้นสะทอนผล -  ทบทวนปรับปรุงตามผลจากการตรวจสอบ 

 

1  วนั -  แบบบันทึกและสรุปผล

การดําเนินงาน (บบส3) 

 

คณะกรรมการ

ระบบฯ 

- รอยละ 80 ของ

คณะกรรมการระบบฯเขา

รวมกระบวนการสะทอนผล 
สรุป       -    ครูผูสอนสะทอนผลตนเองทุกวันพฤหัสบดีและเขารวมประชุมคณะครูเพื่อสะทอนผลการวัดและประเมินผลทุกบายวันศุกรของแตละสัปดาห    

 -    ผูปกครองเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง,  ผูบริหารนิเทศครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง,  ครูฝายวิชาการนิเทศครูเดือนละ  1  ครั้ง 

 -    คณะกรรมการระบบฯประชุมรวมกันเพื่อตรวจสอบและสะทอนผลชวงบายเดือนละ  1  ครั้ง  
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4.2  คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
  คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนมดัีงตอไปนี้ 

 1)    ผูอํานวยการโรงเรียน                                         ประธานกรรมการ 

2)    ครูผูสอนชวงชัน้ที่ 1 - 3     กรรมการ 

3)    ครูผูสอนชั้นอนุบาล      กรรมการ 

3)   ตัวแทนผูปกครองนักเรียนชัน้ ป.1 –ป.6   กรรมการ 

4)   ตัวแทนจากชุมชน       กรรมการ 

5)   ตัวแทนนกัเรียนชัน้ ป.1 –ป.6     กรรมการ 

6)   ครูวิชาการ           กรรมการและเลขานุการ 

ที่ปรึกษาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มดัีงนี ้

1) อาจารยอังคณา  ตุงคะสมติ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 

2) รองศาสตราจารยลัดดา  ศิลานอย   คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน 

 
4.3 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  มหีนาที่ดําเนนิการตามระบบ 

วัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนที่รวมกนัพัฒนาขึ้น  โดยมีบทบาทในแตละระบบดังนี ้

 
ตาราง  4  บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน 

ระบบ ผูรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 

วางแผน ผูบริหาร -  เชิญผูเกีย่วของประชุมชี้แจงระบบการวดัและ

ประเมินผลทีพ่ัฒนาขึ้น 

-  ใหขอเสนอแนะและความเหน็ชอบระบบวางแผน 

- อนุมัติโครงการดําเนนิการตามระบบวัดและ            

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

-  แตงตั้งคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลใน

ระบบวางแผน 
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ตาราง  4  (ตอ) 
ระบบ ผูรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 

ครูผูสอน - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

-  รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลใน

ระบบวางแผน 

ตัวแทนนักเรียน - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลใน

ระบบวางแผน 

ตัวแทนผูปกครอง - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลใน

ระบบวางแผน 

วางแผน 

ตัวแทนชมุชน - ศึกษาทําความเขาใจคูมือการใชระบบ 

-  เปนคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลใน

ระบบวางแผน 
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ตาราง  4  (ตอ) 
ระบบ ผูรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ชี้แจงระบบการวัดและประเมินผลที่รวมกนัพัฒนาข้ึน 

-  ชี้แจงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

-  จัดทาํโครงการดําเนนิการตามระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนเสนอที่ประชมุ 

- รวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและสะทอนผลใน

ระบบวางแผน 

- บันทึกผลการรวมวางแผน  ปฏิบัติ ตรวจสอบและ

สะทอนผลในระบบวางแผน 

-  สรุปแผนปฏบัิติการ 

ผูบริหาร -  สนับสนนุผูสอนในการวดัและประเมนิผลระดับชั้นเรียน 

ครูผูสอน -  ปฏิบัติการตามระบบปฏิบัติการ 

-  บันทึกสรุปผลการปฏิบัติ 

ตัวแทนนักเรียน -  ใหความรวมมือกับครูผูสอนในการพัฒนาตนเองขณะอยูใน

โรงเรียนและที่บานและแจงผูสอนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมไมเหมาะสม

ของเพื่อนนักเรียน 

ผูปกครอง -  ผูปกครองและผูแทนชมุชนใหความรวมมือกับทาง

โรงเรียนโดยดูแลพฤติกรรมของผูเรียนขณะอยูนอกโรงเรียน

และแจงพฤติกรรมไมเหมาะสมใหโรงเรียนทราบ 

ตัวแทนชมุชน - ผูปกครองและผูแทนชุมชนใหความรวมมือกบัทางโรงเรียน

โดยดูแลพฤติกรรมของผูเรียนขณะอยูนอกโรงเรียนและแจง

พฤติกรรมไมเหมาะสมใหโรงเรยีนทราบ 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการ 

ครูวิชาการ -  ใหการสนบัสนุนและเปนที่ปรึกษาผูสอนในการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน 

ตรวจสอบ ผูบริหาร -  เชิญคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนประชุม 

-  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

-  นเิทศผูสอน 
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ตาราง  4  (ตอ) 
ระบบ ผูรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 

ครูผูสอน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

ตัวแทนนักเรียน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

ตัวแทนผูปกครอง -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

-  เยีย่มชัน้เรียน 

ตัวแทนชมุชน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

-  เยีย่มชัน้เรียน 

 

ครูวิชาการ -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบตรวจสอบ 

-   เตรียมเครื่องมือที่ใชในระบบตรวจสอบ 

-  สะทอนผลการดําเนนิการใหคณะกรรมการระบบ

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนทราบ 

-  สรุปและบันทึกผลการดําเนินการ 

ผูบริหาร 

 

-  เชิญคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนประชุม 

ครูผูสอน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

ตัวแทนนักเรียน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

ตัวแทนผูปกครอง -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

ตัวแทนชมุชน -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

 
 
 
 
 
 

สะทอนผล 

ครูวิชาการ -  ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆในระบบสะทอนผล 

-  สะทอนผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการทราบ 

-  สรุปและบันทึกผลการดําเนินการ 

-  จัดทาํเอกสารรายงานผล 

 
4.4  แนวทางการปฏิบัติของครูผูสอนในการการปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
 เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลของผูสอนชัดเจนยิ่งขึน้  ผูสอนสามารถปฏิบัติ

ตามตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  5   การปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  

     2544 

การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช 
1. วิเคราะหหลักสูตร 
       ผูสอนรวมกันทบทวนวิเคราะหหลักสูตรในกลุม

สาระการเรียนรูตามชวงชั้นของตนรวมกันดังนี้ 

1.1  ศึกษาคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นในแตละกลุม

สาระการเรียนรูดานความรู  ทักษะ และคุณลักษณะอัน

พึงประสงคเพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียนใหตอเนื่อง

สัมพันธกัน 

1.2  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นในกลุมสาระ

การเรียนรูตาง ๆ สูผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระ 

การเรียนรูรายปและระบุกิจกรรมสําคัญสําหรับออกแบบ

การจัดการเรียนรู 

1.3  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา กําหนดหนวยการเรียนรู

ตามสาระการเรียนรูยอย ๆ เพื่อนําไปสูการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูโดยพิจารณาใหสอดคลองผล  

การเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนด 

 

-  รอยละของครูที่

วิเคราะหหลักสูตรตาม

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

 

-  ตารางการวิเคราะห

หลักสูตร 

 

2. วิเคราะหผูเรียน 
    ผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูวิเคราะหผูเรียน

รวมกันดังนี้ 

2.1 ศึกษาขอมูลจากผูสอนในภาคเรียน/ปการศึกษาที่ 

ผานมา 

2.2 ศึกษาขอมูลผลการเรียนรูจากเอกสารในภาคเรียน/ 

ปการศึกษาที่ผานมา (ปพ.4,5,6,8) 

2.3 ศึกษาขอมูลจากการสอบถามผูเกี่ยวของกับผูเรียน  

เชน พอแมผูปกครอง  เพื่อนนักเรียน 

2.4  ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดพื้นฐานผูเรียน 

 

-  รอยละของครูที่

วิเคราะหผูเรียน 

 

- แบบบันทึกผลการ

วิเคราะหผูเรียน 

3. จัดกลุมผูเรียน 

   จัดกลุมผูเรียนจากผลการวิเคราะหผ ูเรียน  แลว

ดําเนินการกอนดําเนินการสอนดังนี้ 

3.1 ปรับพื้นฐานนักเรียนออน 

3.2 นักเรียนปกติเรียนตามปกติ 
3.3  เก็บขอมูลนักเรียนเกงเพื่อสงเสริมความสามารถพิเศษ 

 

-  รอยละของนักเรียนที่

ไดรับการพัฒนา 

 

- แบบบันทึกการดําเนินการ 
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ตาราง  5  (ตอ)  

การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช 
4.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู 
      ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลการเรียนรูโดยใหการประเมินเปนสวนหนึ่ง

ของการสอนสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่

วิเคราะหในขอ  1  โดยดําเนินการดังนี้ 

4.1 ออกแบบการเรียนรูและการวัดและประเมินผลให

สอดคลองกับตารางวิเคราะหหลักสูตรในขอ 1  

4.2  กําหนดสัดสวนการประเมินผลเกณฑในการ

ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 

4.3 จัดทําแผนการเรียนรูรายชั่วโมง 

4.4  สรางเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

 

 

- รอยละของครูที่

ดําเนินการตามขั้นตอนที่

กําหนด 

 

 

-  ตารางออกแบบการ

เรียนรูและการวัดและ

ประเมินผล 

-  แผนการจัดการเรียนรู 

- เครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผล 

5. จัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูควบคูกัน 
       ดําเนินการวัดและประเมินผลโดยเปนสวนหนึ่งของ

การเรียนการสอน  ใชวิธีการที่หลากหลายโดย

ดําเนินการดังนี้ 

5.1 บันทึกผลการวัดและประเมินที่ดําเนินการใน 

เครื่องมือหรือบันทึกหลังสอน 

5.2 ใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของอื่น ๆไดมีสวนรวมประเมินผล 

ผูเรียน 

5.3 ตรวจผลงาน  ภาระงาน  ชิ้นงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

5.4 บันทึกผลการจัดกิจกรรม  ปญหา  อุปสรรค 

ขอเสนอแนะตางๆที่พบในบันทึกหลังสอน 

5.5  ใหผูมีสวนรวมอื่น ๆไดนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยน

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

-  รอยละของครูที่

ดําเนินการตามการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละของการนิเทศที่ครู

ใชในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

 

-  เครื่องมือที่ใชในการ

วัดผล 

-  บันทึกผลการวัดและ

ประเมินผูเรียน 

6. วิเคราะหผลการประเมิน 
     นําขอมูลจากขอที่  4 - 5 มาวิเคราะหแลว

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.1 จัดกลุมผูเรียนที่ไมผานเกณฑที่กําหนดแลว 

วิเคราะหสาเหตุรวมกันกับผูเกี่ยวของปรับปรุงแกไขการ

เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 

6.2 ผูเรียนที่ผานเกณฑตามปกติจัดกิจกรรมสงเสริม 

ความถนัดและความสนใจ 

 

- รอยละของผูเรียนที่

ไดรับการพัฒนา 

 

-  แบบบันทึกผลการ

ดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
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ตาราง  5  (ตอ)  

การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช 
6.3  จัดกลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษแลวจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถพิเศษ 
  

7.  ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายป 
     เมื่อดําเนินการตาง ๆ จนส้ินภาคเรียน/ปการศึกษา

แลวดําเนินการดังนี้ 

7.1  ตัดสินผลการเรียนจากคะแนนที่กําหนดไวเปน

สัดสวนตามเกณฑที่กําหนดในขอ  4       

7.2  วิเคราะหผลการเรียนรูที่ตัดสินในภาพรวมวา

สอดคลองกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนดหรือไม 

 

- รอยละของผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผานเกณฑที่โรงเรียน

กําหนด 

 

-  รายงานสรุปผลการวัด 

และประเมินผลแตละกลุม

สาระการเรียนรูในแตละ

ระดับช้ัน 

8. บันทึกสรุปและรายงานผล 
      โดยดําเนินการดังนี้ 

8.1 จัดทําบันทึกขอมูลในเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไดแก  

ปพ.4,5,6,8,9 

8.2 รายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทราบ  ไดแก  

ผูบริหาร  นักเรียน  พอแม ผูปกครอง 

8.3  จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อทบทวนประเมินสะทอน

ผลปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานรวมกัน 

 

-  รอยละของครูที่

ดําเนินการตามขั้นตอนที่

กําหนด 

 

-  เอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ไดแก ปพ. 4,5,6,8,9 

-  รายงานผลการประเมิน 

-  บันทึกการประชุม 
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ตอนที่   5   
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการระบบ 

 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนนิการระบบสําหรบัผูเกี่ยวของไดแก 

 -  แบบบันทึกการประชุม  (บท 1)        

-  แบบสังเกตระบบการวดัและประเมนิผลระดับชัน้เรยีนสาํหรับ นกัเรยีนและครูผูสอน (บก3.1) 

 -  แบบสังเกตสําหรับผูปกครองและผูแทนชุมชน (บก 3.2) 

 -  แบบบันทึกขอมูลในการปฏิบัติดานการวัดและประเมนิผลของครูผูสอน  (บบ 3)  

-  แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน (บย  1) 

-  แบบบันทึกการนิเทศ  (บน 1) 

-  แบบบนัทึกและสรุปผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการระบบการวัดและประเมนิผล (บบส 3) 

-  แบบประเมนิประสิทธิผลของระบบ (บป 2.1)      

-  แบบสัมภาษณคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล   (บส 3)   

-  แบบสอบถามการประเมินและปรับปรุงระบบ  (บส 4) 

โดยมีรูปแบบของเครื่องมือที่ใชดังตอไปนี ้

 

34 



 

 

257 

 

 
แบบบันทึกการประชุม 

 
 

คร้ังที่ ……… / 25…. 

วันที…่………..เดือน……………………………พ.ศ………………    

สถานที…่……………………………….เวลา……………………….. 

1. ผูเขารวมประชุม 

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

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

ระเบียบวาระการประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิม่เติม 

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

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

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

 

     ลงชื่อ……………………………….ผูบันทกึการประชมุ 

                                                             (…………………………………………) 

บท 1 
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แบบสังเกตระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

สําหรับนักเรียนและครูผูสอน 
เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2544 : กรณีศึกษาโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแกน 
 
วันเดือนป……………………ชวงเวลาที่สังเกต……………..รายวชิา……………………………….…   

ผูสอน……………………………………….ผูสังเกต……………………………………………………

สถานภาพ……………………………………………………………………………………….……… 

คําชี้แจง    ใหผูสังเกตเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองวางระดับการปฏิบัติที่สังเกตพบการปฏิบัติ 

ของครูผูสอนโดย 

   ปฎิบัติทุกครั้ง ให    2    คะแนน 

   ปฏิบัติบางครั้ง ให 1 คะแนน 

   ไมเคยปฏิบัติ ให 0 คะแนน 

และชองความเหมาะสมตามความคิดเหน็ของทาน  รวมทัง้เขียนบนัทึกขอมูลลงในชองวางตามหัวขอ

กําหนดให 

ตอนที่  1  วิธีการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
ระดับการปฏบัิติ ความเหมาะสม วิธีการวัดและประเมินผล 

0 1 2 เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. การถามตอบระหวางทํากจิกรรมการเรียน      

2. การสนทนาพบปะพูดคุยกบันักเรียน      

3. การสนทนาพบปะพูดคุยกบัผูเกี่ยวของกบัผูเรียน      

4. การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู ความ

เขาใจและทัศนคติ 

     

5. การอานบนัทึกเหตุการณตาง ๆ ของผูเรียน      

6. การตรวจแบบฝกหัดพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ      

7. การตรวจการบานพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ      

8. กําหนดภาระงานรายบุคคล      

9. กําหนดภาระงานรายกลุม      

10. การใหนักเรียนสาธิต      

บก 3.1 
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ระดับการปฏบัิติ ความเหมาะสม วิธีการวัดและประเมินผล 

0 1 2 เหมาะสม ไมเหมาะสม 

11. การทาํโครงงาน      

12. การสังเกตผูเรียน      

13. การสัมภาษณผูเรียน      

14. การตรวจผลงานผูเรียน      

15. การใหผูเรียนรายงานตนเอง      

16. การสอบถาม      

17. การเยีย่มบาน      

18. การใชระเบียนสะสม      

19. การทาํแฟมสะสมงาน      

20. การทดสอบภาคปฏิบัติ      

21. การทาํแบบทดสอบวัดความรู      

22. การทาํแบบทดสอบวัดเจตคติและคานิยม      

23. วิธีการอื่น ๆที่สังเกตพบ โปรดระบุ 

…………………………………………………… 

     

 

  ตอนที่  2  เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
ระดับที่ใชในการปฏิบัติ ความเหมาะสม เครื่องมือที่ใช 

0 1 2 เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1.  แบบสังเกต      

2.  แบบสัมภาษณ      

3.  แบบทดสอบวัดความรู      

4.  แบบทดสอบวัดเจตคติและคานยิม      

5.  บันทกึหลงัการสอนของครู      

6.  แฟมสะสมงาน      

7.  โครงงาน      

8.  บันทกึของผูเรียน      

9.  แบบฝกหัด      
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ระดับที่ใชในการปฏิบัติ ความเหมาะสม เครื่องมือที่ใช 

0 1 2 เหมาะสม ไมเหมาะสม 

10. การบาน      

11. แบบสอบถาม      

12. ภาระงาน      

13. ระเบียนสะสม      

14. อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………      

 

ตอนที่  3  เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่สังเกตพบ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1)  

หลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

แบบแสดงผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 

เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 

เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 

เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 

  สมุดบันทกึผลการเรียนรู (ปพ.9)   

                        เอกสารอืน่ ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………… 

 
ตอนที่  4  ความคิดเห็นของผูสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินการวัดและประเมินผล
ผูเรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

ระดับความคดิเห็น การดําเนินการ 
นอย ปานกลาง มาก 

1. มีการวางแผนการประเมนิผูเรียน    

2. เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกีย่วของมีสวนรวม    

3. สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา    

4. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรยีนการสอน    

5. ประเมินผลดวยวิธกีารที่หลากหลายเหมาะสม    
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ระดับความคดิเห็น การดําเนินการ 
นอย ปานกลาง มาก 

6. นาํผลการประเมินพัฒนาผูเรียน    

7. นาํผลการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอน    

8. การดําเนนิการอื่น ๆ โปรดระบุ……………………. 

    …………………………………………………….. 

   

 
ตอนที่  5   ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน 
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แบบสังเกตสําหรับผูปกครองและผูแทนชุมชน 

เร่ือง  ระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544  : กรณีศึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จงัหวัดขอนแกน 

 
 

วันเดือนปที่บันทกึ……………………………………ชวงเวลา………..………………………………. 

รายวิชา……………………………………ผูสอน………………………………………………………. 

ผูบันทกึ…………………………………………..…………………..………………………………….. 

คําชี้แจง    กรุณาเขียนเครือ่งหมาย   ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน  รวมทัง้เขียนบันทึก            

ขอมูลลงในชองวางตามหวัขอกําหนดให 

 “ทานทราบหรือไมวาโรงเรียนไดปฏิบัติการวัดและประเมินผลดังตอไปนี้” 
 

ตอนที่  1  วิธีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
การดําเนินการของคร ู

ปฏิบัติโดย 
 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 
ไม       

ปรากฏ 
 

ทาน 
ได

ปฏิบัติ 

สังเกต/
สอบถาม  
    ผูเรียน 

สังเกต/ 
สอบถาม
ครู 

1. การถามตอบระหวางทํากจิกรรมการเรียน     

2. การสนทนาพบปะพูดคุยกบันักเรียนนอกเวลาเรียน     

3. การสนทนาพบปะพูดคุยกบัผูเกี่ยวของกบัผูเรียน     

4. การสอบปากเปลาเพื่อประเมินความรู ความเขาใจ

และทัศนคต ิ

    

5. ใหนักเรียนบันทกึเหตกุารณตาง ๆ      

6. การตรวจแบบฝกหัดพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ     

7. การตรวจการบานพรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ     

8. กําหนดงานใหทําเปนรายบุคคล     

9. กําหนดงานใหทําเปนรายกลุม     

10. การใหนักเรียนสาธิต     

 

บก 3.2 
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การดําเนินการของคร ู
ปฏิบัติโดย 

 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 
ไม       

ปรากฏ 
 

ทาน 
ได

ปฏิบัติ 

สังเกต/
สอบถาม  
    ผูเรียน 

สังเกต/ 
สอบถาม
ครู 

11. การใหนักเรียนทาํโครงงาน     

12. การสังเกตผูเรียน     

13. การสัมภาษณผูเรียน     

14. การตรวจผลงานผูเรียน     

15. การใหผูเรียนรายงานตนเอง     

16. การสอบถามผูเรียน     

17. ไปเยี่ยมบานผูเรียน     

18. การใชระเบียนสะสม     

19. ใหผูเรียนทําแฟมสะสมงาน     

20. ใหผูเรียนทดสอบภาคปฏิบัติ      

21. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดความรู     

22. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดเจตคติและคานยิม     

23. วิธีการอื่น ๆ ทีพ่บ โปรดระบุ 

…………………………………………………… 

    

 
ตอนที่  2  การปฏิบัติของผูปกครองรวมกับครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินการวัดและ 
              ประเมินผลผูเรียนตามแนวหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

การปฏิบัติ การดําเนินการ 
ไมได
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ หมายเหต ุ

1. ทานไดมีการวางแผนการประเมินผูเรียนกับผูสอน    

2.  ครูไดมีการชี้แจงเรื่องการวัดและประเมนิผลกับ

ผูปกครอง 

   

3.  ครูไดประเมินผลดวยวิธกีารที่แจงกับผูปกครอง    
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การปฏิบัติ การดําเนินการ 
ไมได
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ หมายเหต ุ

4. ทานไดมีสวนรวมในการวดัและประเมินผลผูเรียน 

    ถาไดปฏิบัติโปรดระบุวาทานไดทําอะไร………………   

…………..………………………………………………… 

   

5. ครูประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย    

6. ทานไดทราบผลการเรียนผูเรียนจากครูระหวางเรียน    

7. ทานไดนาํผลการประเมนิปรับปรุงการเรยีนของบุตร

หลาน 

   

8. การดําเนนิการอื่น ๆ โปรดระบุ………………………… 

  …………………………………………………………… 

   

 
ตอนที่  3   ทานอยากบอกอะไรกับทางโรงเรียน(สิง่ที่ดีควรคงอยูหรือพัฒนายิ่งขึ้น  สิง่ที่ควร
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงแกไข)  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน 
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แบบบันทึกขอมูลในการปฏิบัติดานการวัดและประเมินผลของครูผูสอน 

เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2544  :  กรณีศึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จงัหวัดขอนแกน 
 

คําชี้แจง   กรุณาบันทึกขอมูลและสรุปผลการดําเนินการทีท่านไดปฏิบัติลงในตารางและชองวาง 
ที่กําหนดให 

วันเดือนปที่บันทกึ…………………………คร้ังที่………………สถานที…่…………………………….. 

ชื่อ-สกุลผูบันทึก……………………………………รายวิชา………………………ชั้น………………… 
 
1. การดําเนนิการและเครื่องมือที่ใช 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการดําเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
3. การสะทอนผลการใชระบบ (ขอดี  ประโยชน ปญหา อุปสรรค) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
4. แนวทางในการแกปญหา/อุปสรรค (ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

บบ 3 
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แบบบันทึกและสรปุผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล 
เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2544  : กรณีศึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จงัหวัดขอนแกน 

 

คําช้ีแจง   กรุณาบันทกึขอมูลและสรุปผลการดําเนินการที่ทานไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทาน
ลงในตารางและชองวางที่กาํหนดให 

วันเดือนปที่บันทกึ…………………………คร้ังที่………………สถานที…่…………………………….. 

ชื่อ-สกุลผูบันทึก………………………………………………สถานภาพ………………………………. 

การดําเนินการ ผลการดาํเนนิการ การสะทอนผล 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
สรุปผลการดาํเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

บบส 3 
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    แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน 
 

   วันที่………….เดือน………………….……พ.ศ…………….…..เวลา…………-………….น. 

   ชั้น…………………………...ผูสอน…………………….…………………………………… 

   วิชา…………………………………เร่ือง……………….…………………………………… 
 
การดําเนินการเรียนการสอน(ครูและนกัเรียน) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
การวัดและประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

ลงชื่อ……………………………….. 

(………………………………….) 
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     แบบบันทึกการนิเทศ 
 

  วนัที่………….เดือน………………….……พ.ศ…………….…..เวลา……………-…………….น. 

  ชัน้…………………………...ผูสอน…………………….………………………………………… 

  วชิา…………………………………เร่ือง……………….………………………………………… 
การดําเนินการเรียนการสอน(ครูและนกัเรียน) 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
การวัดและประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

ลงชื่อ………………………..…………….. 

                (…………………………………….) 

 

บน 1 
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แบบบันทึกและสรุปผลการดําเนินงาน 
เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  : กรณีศึกษาโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง  จังหวัดขอนแกน 
 

 
คําชี้แจง   กรุณาบันทึกขอมูลและสรุปผลการดําเนินการที่ทานไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของทานลง 

                ในตารางและชองวางที่กําหนดให 

วันเดือนปที่บันทกึ……………………………คร้ังที…่……………สถานที…่………………………… 

ชื่อ-สกุลผูบันทึก…………………………………………สถานภาพ………………………………….. 

การดําเนินการ ผลการดาํเนนิการ การสะทอนผล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

สรุปผลการดาํเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 

       เร่ือง การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  : กรณีศึกษาโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง  จังหวัดขอนแกน 
 

คําชี้แจง 
          โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความคดิเห็นซึง่ตรงกบัความคิดเหน็ของทานดังนี ้

มีความเหน็วา เหมาะสม   

หรือมีความเหน็วา  ไมเหมาะสม และกรุณาเขียนสิง่ที่ควรปรับปรุง 

เกณฑที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
ใหคะแนนในระดับความคิดเห็นดงันี ้

เหมาะสม ให 1 คะแนน 

ไมเหมาะสม ให  0 คะแนน 

  จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยจากความคิดเหน็ของผูประเมนิ โดยเทยีบเกณฑดังนี ้

เหมาะสม ชวงคะแนน 0.51   -  1.00 

ไมเหมาะสม ชวงคะแนน 0.00   -   0.50 

  การกาํหนดคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบประเมินมีคาตั้งแต 0.51 ข้ึนไป ถือวาผูประเมนิมีความเห็นวาแบบประเมินประสิทธผิลของ

ระบบที่พฒันาขึ้นมีความเหมาะสม  

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 

1. ชื่อ - สกุล  ……………………………………………………………………………………………  

2. วุฒิการศึกษา……………............อาชีพ………………………………..ตําแหนงปจจุบัน………… 

3. ความเกี่ยวของกับโรงเรียน      

ผูบริหารโรงเรยีน        

ครูผูสอน        

ผูแทนชุมชน      

ผูปกครอง 

นักเรียน 

 
 

บป 2.1 
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ตอนที่  2   การประเมินประสิทธิผลของระบบ 
ทานเห็นวาตัวบงชี้ดานตาง ๆ ในการประเมินประสิทธิผลของระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไปนี้มีความเหมาะสมหรือไม  อยางไร 

ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควรปรับปรุง 

1.  ดานความเปนประโยชน    

     -  มีความชัดเจนในทุกขัน้ตอน   ………………… 

     -  ตอบสนองตอความตองการในการใช

ระบบการวัดและประเมินผลของผูบริหาร 

ครูผูสอน นกัเรียน ผูปกครองและตัวแทนชมุชน 

  …………………

…..………………

…………………

…………………. 

     -  ทําใหเกดิการพัฒนาผูเรียน   ………………… 

     -  ทําใหเกดิการพัฒนาการเรียนการสอน   …………..……… 

     -     ผลการประเมนิเปนประโยชนตอผูบริหาร    

ครูผูสอน  นักเรียน ผูปกครองและตัวแทนชมุชน 

  …………………

…………………

………………….. 

2.  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติงานจริง    

      -  สอดคลองกับการปฏิบัติงานของ              

สถานศกึษา 

  …………..………

………………… 

      -  เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล 

  …………………

………………… 

      -  คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

สามารถปฏิบัติได 

  …………………

………………… 

      -  เปนที่ยอมรับของผูบริหาร  ครูผูสอน          

นักเรียน  ผูปกครองและตัวแทนชมุชน 

  …………………

……...………… 

      -  ผลที่ไดจากระบบการวัดและประเมนิผล

ระดับชั้นเรียนมีความคุมคา 

  …..………………

………………… 
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ความคิดเห็น รายการประเมิน 

เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ 
3.  ดานความเหมาะสม    

      -  มีการพฒันาโดยการมีสวนรวมของ            

ผูบริหาร  ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครองและ

ตัวแทนชมุชน 

  ………………

……..…………

………………. 

      -  มีความเปนธรรมและโปรงใสในการ

ปฏิบัติ 

  ………………

……..…………. 

      -  ใหความสําคัญการมสีวนรวมของทกุฝาย   ………………

…………….. 

      -  คํานึงถงึประโยชนของผูเรียนเปนหลัก   ………………

……………….. 

     -  ดําเนินการดวยความรับผิดชอบและมี

จรรยาบรรณ 

  ………………

……..………… 

4.  ดานความถูกตองและความนาเชือ่ถือ    

      -  สอดคลองกบัความสาํคัญและความจําเปน

ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  ………………

……..………… 

      -  วัตถุประสงคของระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการวัดและประเมินผลระดบัชั้น

เรียน 

  ………………

……..…………

………………

……………… 

      -  มีการบรรยายกระบวนการดําเนนิการของ

ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนชัดเจน 

  ………………

……..………… 

     -  สอดคลองกับแผนปฏบัิติงานของ              

สถานศกึษา 

  ………………

……..………… 

     -  มีการกาํหนดบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนชัดเจน 

  ………………

……..………… 
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ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอเสนอแนะ 

5.  ดานผลทีเ่กิดขึ้นกับผูเกี่ยวของ    
     5.1  ความพึงพอใจ    

            ระบบการวัดและประเมินผลระดับ          

ชั้นเรียนกอใหเกิดความพึงพอใจตอทาน           

ในการมีสวนรวมพฒันาผูเรียน 

  ………………

……..……..…

……………… 

5.2  การวัดและประเมนิผลตามหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

   

         -  ครูผูสอนใชการวัดและประเมินผลเปน

สวนหนึง่ของการเรียนการสอน 

  ………………

……..………… 

         -  ครูผูสอนใชวิธกีารวดัและประเมินผล

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

  ………………

……..………… 

         -  ครูผูสอนการใชวิธีการประเมินที่            

หลากหลาย 

  ………………

……..………… 

         -  การนาํผลการประเมนิไปใชของผูบริหาร  

ครูผูสอน นกัเรียน ผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 

  ………………

……..………… 

         -  การนาํผลการประเมนิไปใชของผูสอน       

ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

  ………………

……..………… 

 

ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

 

 
ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน 
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แบบสัมภาษณคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 

เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2544 :  กรณีศึกษาโรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จงัหวัดขอนแกน 

 
                 
ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ-สกุล……………..…………………………….……วุฒิการศึกษา………………………………… 

อาชีพ………………………………………..ตําแหนงปจจุบัน………………………………………… 

ความเกี่ยวของกับโรงเรียน      

ผูบริหารโรงเรยีน       ครูผูสอน     

 ตัวแทนชมุชน   ผูปกครอง  นักเรียน 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสตูร 
             การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
1. ความสอดคลองกับความตองการจาํเปนของระบบการวัดและประเมนิผลตามหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  

        ทานเหน็วาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนที่พัฒนาขึน้เหมาะสมกบับริบทของ

สถานศกึษาและความตองการจําเปนของสถานศกึษาหรือไม  อยางไร………………………………… 

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

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

2. การดําเนินการระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

พ.ศ.2544 

2.1 ระบบวางแผน   ทานไดดําเนินการในขั้นตอนนี้อยางไร ผลเปนอยางไร  ทานคิดวามปีญหา

หรือไมอยางไร  ควรแกปญหาอยางไร  และควรเพิ่มเติมการดําเนินการอะไรในระบบนี ้

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

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

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

2.2 ระบบปฏบัิติการ  ทานไดดําเนินการในขั้นตอนนี้อยางไร  ผลเปนอยางไร ทานคิดวามีปญหา

หรือไมอยางไร  ควรแกปญหาอยางไร  และควรเพิ่มเติมการดําเนินการอะไรในระบบนี ้

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

………......................................................................................................................................... 
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     2.3 ระบบตรวจสอบ  ทานไดดําเนนิการในขั้นตอนนี้อยางไร ผลเปนอยางไร  ทานคิดวามีปญหา

หรือไมอยางไร  ควรแกปญหาอยางไร  และควรเพิ่มเติมการดําเนินการอะไรในระบบนี ้

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

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

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

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

     2.4 ระบบสะทอนผล  ทานไดดําเนินการในขั้นตอนนีอ้ยางไร  ผลเปนอยางไร  ทานคิดวามปีญหา 

หรือไมอยางไร  ควรแกปญหาอยางไร  และควรเพิ่มเติมการดําเนินการอะไรในระบบนี ้

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

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

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

3. แบบประเมินประสิทธิผลของระบบการวดัและประเมินผลตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

พ.ศ.2544 

3.1 ทานไดมีสวนรวมในการสรางแบบประเมินประสทิธิผลหรือไม มีบทบาทอะไร  รวมทําอะไรบาง    

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

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

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

3.2 แบบประเมินประสทิธิผลที่พัฒนาข้ึนมีปญหาในการใชหรือไม อยางไร  ควรแกปญหาอยางไร  

ควรเพิ่มเติมอะไร 

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

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

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

4. การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2544 

4.1 บทบาทของทานในการมีสวนรวมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

เหมาะสมหรือไม  อยางไร 

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

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

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

………....................................................................................................................................... 
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4.2 บทบาทของผูเกี่ยวของอืน่ ๆ เปนอยางไร  เหมาะสมหรือไม 

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

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

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

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

4.3 ทานคิดเหน็อยางไรกับการใหผูเกี่ยวของมสีวนรวมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

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

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

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

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

5 ความพึงพอใจที่มีตอระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ.2544 

5.1 ทานรูสึกอยางไรตอระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2544 

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

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

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

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

5.2 ทานรูสึกอยางไรตอการมีสวนรวมของทานในระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตาม
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

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

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

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

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

6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามการประเมินและปรับปรุงระบบ 

เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  : กรณีศึกษาโรงเรยีนบานนาศรีดงเค็ง  จังหวัดขอนแกน 
 

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ - สกุล…………………………………………….………………………………………….. 

   นักเรยีน          ผูสอน         ผูบริหาร           ผูปกครอง              ตัวแทนชุมชน   

 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นทีม่ีตอผลการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
ตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 
1. ทานคิดวาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

2.  ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนมีประโยชนหรือไม  อยางไร 

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

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

3.  ระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนมีประโยชนตอทานหรือไม  อยางไร 

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

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

4. ทานมีความพึงพอใจในระบบวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียนหรือไม  เพราะอะไร 

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

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

5. ทานคิดวาระบบวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียนมีขอบกพรองดานใดและควรแกไขอยางไร 

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

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

6. ทานคิดวาควรนําระบบวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนใชในภาคเรียนตอไปหรือไม  เพราะอะไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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แนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
 เพื่อใหระบบการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกนั  จึงตองมี

ความรูความเขาใจในแนวการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  

ในหวัขอตาง ๆ ดังนี ้ 

1. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ไวดังนี้   

(สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. 2545: 9-11) 

1) สถานศกึษารับผิดชอบจัดทาํหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูของสถานศกึษา  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการของสถานศกึษา 

2) สถานศกึษาเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนไปใน 

มาตรฐานเดียวกัน 

3) สถานศกึษาตองจัดใหมีผลการเรียนรูของผูเรียนทัง้ระดบัชั้นเรียนระดับ 

สถานศกึษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติและการประเมินภายนอก 

4) วัดและประเมนิผลการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง 
5) ใหผูสอนใชขอมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูพฒันาคุณภาพผูเรียน 

และสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูเกิดการพฒันาและเรียนรูเตม็ตามศักยภาพ 

2.  ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 2.1    การวัดและประเมนิผลระดับชัน้เรยีนเพื่อศึกษาความกาวหนาของผูเรียนดานความรู   

ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม (คุณลักษณะอันพงึประสงค) 

- ตองประเมินใหครอบคลุมผลการเรียนรูทั้ง  3  ดาน 

- ตองวัดและประเมินผลการเรยีนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย  โดยประเมนิความ 

ประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน 

- วัดและประเมนิผลการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง ควบคูกับกจิกรรมการเรียนรู 

ของผูเรียน 

- ตองใหผูเรียน  ผูสอน  พอแมและผูปกครอง  มีสวนรวมกําหนดเปาหมาย  วิธีการ 

และคนหาขอมูลตาง ๆ และใชขอมูลผลการประเมินทาํให 

1) ผูเรียนรูความกาวหนาและความสาํเร็จของตน 

2) ผูสอนรับรูความตองการของผูเรียนและผลการจัดกิจกรรมของตนเอง 
3) พอแมและผูปกครองรูระดับความสาํเร็จของผูเรียน 

2.2 การประเมินผลระดับสถานศกึษาเพือ่ตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปน 
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รายชั้นและชวงชั้น  สถานศึกษาจะตอง 

1) จัดใหมีการประเมินผลการเรยีนรู  ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมวิชา 

2) ถาผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาตาง ๆ ตองจัดใหมีการเรียน 

การสอนซอมเสริมและจัดใหมีการประเมนิผลการเรียนรูดวย 

3) ใหนาํผลการประเมินรายชวงชั้นตัดสินการเลื่อนชวงชั้น 

4) ตองนําขอมูลการประเมนิไปใชในการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของ               
ผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู 

2.3  การประเมินคุณภาพระดับชาติ  สถานศึกษาจะตอง 

1)   จัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่  6           

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติในกลุมสาระ

การเรียนรูที่สําคัญไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ภาษาตางประเทศ  และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

       2)  นาํขอมูลจากการประเมินคุณภาพไปใชพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแสดงใหเหน็วาหลักสตูรฉบับนี้ใหมกีารประเมนิและตัดสินผล 

การเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรูไมเกี่ยวของ เมื่อส้ิน

ภาคหรือส้ินป ถาประเมินผลการเรียนรูแลวผูเรียนไมผานผลการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู  

อันจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ในกลุมสาระการเรียนรูนั้น  ดังนั้น  

การสอนซอมเสริมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหลักสูตรนี้ 

  ในการเรียนการสอนแตละปของแตละชวงชั้น  ไมมีการนาํผลการเรียนรูแตละกลุม 

สาระการเรียนรูมารวมพิจารณาเพื่อตัดสินในการเลื่อนชัน้  จะมีแตเฉพาะการตัดสินการผานแตละ

ชวงชัน้และการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไดกาํหนดเกณฑไวชัดเจน 

3. เกณฑการผานชวงช้ันและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการศึกษาตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ซึง่ใชเวลาประมาณ  12  ป ผูเรียน 

สามารถจบการศึกษาได  2  ชวง  คือ  จบชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3  ถือวา  จบการศึกษาภาคบงัคบั  

และจบชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 6  ซึ่งถือวา  จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงชัน้ตามเกณฑดังนี ้
 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  1,2 และ 3  ชั้นประถมศกึษาปที ่ 1 – 3                         
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 4-6  และชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 – 3  (จบการศกึษาภาคบังคับ) 

1) ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  และไดรับการตัดสินผล 

การเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศกึษากําหนด 
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2) ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที ่

สถานศกึษากาํหนด 

3) ผูเรียนตองผานการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคตามเกณฑทีส่ถานศึกษากาํหนด 

4) ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑ 
ที่สถานศึกษากําหนด 
 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4–6 (จบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน) 

1) ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมและไดหนวยกติ ครบตาม 

หลกัสูตรทีส่ถานศึกษากาํหนดและไดรับการตัดสนิผลการเรียนใหไดตามเกณฑทีส่ถานศึกษากาํหนด 

2) ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขียน  ใหไดตามเกณฑที ่

สถานศกึษากาํหนด 

3) ผูเรียนตองผานการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคตามเกณฑทีส่ถานศึกษากาํหนด 

4) ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพฒันาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที ่
สถานศกึษากาํหนด 

4.  แนวทางการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 22-24) ไดกลาวถงึการจัดทํา 

หนวยการเรียนรู  ควรคํานงึถึงแนวทางการประเมินผลควบคูไปดวยดังนี ้

4.1 แนวทางการประเมินกลุมสาระการเรียนรู 
1) กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป (รวมสวนที่โรงเรียนคิดเพิ่มเติมดวย) 

2) กําหนดน้าํหนกัความสาํคัญของแตละรายวิชา (โดยพิจารณาจากเวลาเรียน) 

3) กําหนดเกณฑตัดสินผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายขอโดยพจิารณาจากเวลาเรียน 

4) ประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียนและปลายป 
5) กําหนดเกณฑใหระดับผลการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูโดย 

พิจารณาตามความสําคัญและจุดเนนของโรงเรียน  อนึ่งตองนําผลการประเมินระหวางเรียนมาใช

ในการตัดสินผลดวย  โดยใหน้ําหนักความสําคัญในสวนนี้มากกวาการประเมินผลปลายป 

6) กําหนดมาตรการซอมเสริมผลการเรียนรูที่คาดหวังในขอที่ “ไมผาน”หรือ 

มาตรการซอมเสริมกรณีที่ตองเรียนซ้าํในรายวิชานั้น ๆ ภายใน  3  ป ของชวงนัน้ ๆ (ผูเรียนทีม่ ี

ผลการเรียนวชิาตาง ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูตามเกณฑของสถานศึกษาเปนผูผานชวงชัน้) 

4.2 แนวทางการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

เปนการประเมินผลรายกิจกรรมและตัดสินผลการผานเกณฑในแตละชวงชัน้ดังนี ้

1) กําหนดกิจกรรมและจุดประสงคของกิจกรรม 
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2) กําหนดเกณฑตัดสินผลการประเมินแตละกิจกรรม  (ผูเรียนตองผาน 

ทั้งสองเกณฑคือ  เกณฑการผานจุดประสงคของกิจกรรมและเกณฑเวลาที่ใชในการรวมกิจกรรม) 

3) ประเมินผูเรียนในระหวางกจิกรรมและเมือ่ส้ินสุดกิจกรรม 

4) กําหนดมาตรการซอมเสริมขอบกพรองทีย่ังไมผานเกณฑ 
5) ประเมนิสรุปการผานกิจกรรมตลอดชวงชัน้เพื่อตัดสนิการเปนผูผานชวงชั้น 

4.3  แนวทางการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน 

ความสามารถดานการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนเปนเสมือนสวนตกผลึกของ 

ผลการเรียนรูกลุมสาระตางๆ เพราะสะทอนถึงความเขาใจจากการอานแลวนํามาวิเคราะห  

สังเคราะห  แกปญหาหรือสรางสรรคจินตนาการแลวสื่อสารดวยการเขียนไดอยางเหมาะสม  ดังนั้น

จึงควรบูรณาการความสามารถดานนี้ลงในทกุกลุมสาระ อนึง่ แมการประเมินดานนีจ้ะเนน 

ปสุดทายของชวงชัน้  แตโรงเรียนควรจัดใหมีการประเมนิรายปดวย  เพื่อใหเกิดการฝกฝนและ

พัฒนาและเพือ่เพิ่มโอกาสความสาํเร็จในการผานการประเมินในปสุดทายของชวงชัน้  แนวทาง 

การประเมนิมดัีงนี ้

1) กําหนดมาตรฐานการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียน  พรอมทั้งตวัชี้วัด 

ความสามารถของแตละชวงชั้นและรายป 

2) กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินที่เหมาะสมสําหรับแตละชวงชั้นและรายป 
3) กําหนดเกณฑตัดสินผลประเมินรายมาตรฐาน 

4) ดําเนนิการประเมินโดยนาํผลการประเมนิที่บูรณาการไวในทุกกลุมสาระ 

มาพิจารณารวมกนั 

5) กําหนดมาตรการซอมเสริมขอบกพรองทีย่ังไมผานเกณฑ 
6) ประเมินตัดสินผลการผานชวงชั้นโดยใชผลประเมินปลายปสุดทายของชวงชั้น 

4.4 แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
“คุณลักษณะอันพงึประสงค”  ตามที่กลาวถึงในขอนี ้ เปนคุณลักษณะเพิ่มเติม 

จากที่กําหนดในทุกกลุมสาระเพื่อสรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลในชุมชน การจัดกิจกรรมและการประเมินผลจึง

สามารถบูรณาการลงใน  8  กลุมสาระ  และโดยเฉพาะการบูรณาการลงในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ซึ่งมีธรรมชาติของ     กิจกรรมและจุดประสงคของกิจกรรมที่เอื้อตอเร่ืองนี้มากที่สุด  สําหรับ

หลักการประเมินเปนไปในทํานองเดียวกันกับการประเมิน “อาน  คิดวิเคราะห และเขียน” กลาวคือ  

แมจะมุงประเมินในป      สุดทายของชวงชั้น แตโรงเรียนควรจัดใหมีการประเมินรายปดวย เพื่อให

มีการสั่งสมและการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน  แนวทางการ 

61 



 

 

284 

ประเมินมีดังนี้ 

1) กําหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค  โดยวิเคราะห / สังเคราะหจากวสัิยทัศน 
ที่กาํหนดไวในธรรมนูญโรงเรยีน คานยิมของชมุชน ปญหาเชงิจริยธรรมที่เกดิขึ้นในชุมชน แนวปฏิบัติ

ในชีวิตประจาํวันที่พงึประสงค  ฯลฯ 

2) กําหนดเกณฑตัดสินการผานคุณลักษณะอันพงึประสงคแตละประการ 
3) กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินโดยยดึหลักการ “หลากหลาย  ตอเนื่อง 

และเปนสภาพจริง”  สําหรับแตละชวงชัน้และรายป  การรายงานผลจัดเปน  3  ระดับคือ “ดีเยี่ยม” 

(มีพฤติกรรมสงูกวาเกณฑทีส่ถานศกึษากาํหนด)  “ดี” (มีพฤติกรรมตามเกณฑข้ันต่าํที่สถานศึกษา

กําหนด และ “ควรปรับปรุง”  (มีพฤตกิรรมไมผานเกณฑทีโ่รงเรียนกําหนด) 

4) กําหนดมาตรการปรับปรุงแกไขในคุณลักษณะที่มีผลการประเมิน 

“ควรปรับปรุง” 

5) ประเมินและสรุปผลเปนระยะ  โดยรวบรวมผลจากแหลงตาง ๆ ที่กําหนดไว   

พรอมจัดทาํบนัทกึพัฒนาการ (profile) 

6) ประเมินตัดสนิผลการผานชวงชัน้  โดยเนนผลการประเมินจากปสุดทาย 

ของชวงชั้นและจากบนัทึกพฒันาการ 

5.  แนวทางในการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
แนวทางการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนเนนวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยม ี         

แนวคิดในการวัดและประเมนิดังตอไปนี ้
แนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพจริง 

      การประเมนิตามสภาพจริงของผูสอนมวีัตถุประสงคเพื่อใหสามารถประเมนิความ 

สามารถทักษะ   ความคิดขั้นสูงที่ซับซอน   ตลอดจนความสามารถในการแกปญหาและ             

การประยุกตใชวิชาตาง ๆ ของนักเรียนที่ปรากฏออกมาไดอยางแทจริงตองอาศัยวิธีการที่

หลากหลายวิธีดังนี้ (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 122) 
1) การสังเกต   

การสังเกตเปนวิธกีารรวบรวมขอมูลนกัเรยีนโดยการเฝาดูพฤติกรรมของนักเรียน   

ซึ่งจากการสังเกตของครูผูสอนจะสามารถเห็นพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือ

ความสัมพันธระหวางกลุม  สะทอนความสามารถในดานความรู  ทักษะ  ความรู สึกและ

คุณลักษณะไดอยางชัดเจน  การสังเกตมี  2  วิธีคือ 

1. การสังเกตอยางไมเปนทางการ  เปนการสังเกตพฤติกรรมที่ไมไดกําหนดไว 
ลวงหนา  เชน  การสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการเลน  ระหวางการเลานทิานหรือ 
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เหตกุารณอ่ืน ๆ  ทีเ่กิดขึน้โดยมไิดคาดคะเน  โดยหลงัเสรจ็ส้ินกิจกรรมครูสามารถจดบนัทกึสั้น ๆ   ไวได 

2. การสังเกตอยางเปนทางการ  เปนการสังเกตอยางมีจุดมุงหมายและได 
วางแผนกําหนดการไวกอนการสังเกต  มีเครื่องมือที่ใชในการสังเกตที่ไดเตรียมการไวแลว  เชน  

แบบสํารวจรายการ  แบบมาตรประมาณคา  ระเบียนพฤติการณ หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ สําหรับการบันทึก

อยางเปนระบบ 

หลักการสังเกต 

1. ควรวางแผนเปนขั้นตอนในการสังเกต  โดยยึดจุดมุงหมายเปนเกณฑ 

2. การสังเกตครั้งหนึง่ ๆ ควรสังเกตเพียงบุคคลเดียวในแตละสถานการณ 

3. ควรสงัเกตสถานการณแวดลอมทีเ่กิดขึน้  เพื่อประกอบการพิจารณาพฤติกรรม 

ที่เกิดขึ้นดวย 

4. ควรสังเกตในหลาย ๆ สถานการณ  เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมโดยละเอียด 

5. การสังเกตนักเรียนในสถานการณเดียว  ควรสังเกตหลาย ๆ คร้ัง 

6. การสังเกตที่ดีควรมีการบนัทึกทุกครั้ง 
7. ในขณะสังเกตควรทําใจใหเปนกลาง 

2)  การสัมภาษณ   
ความหมายของการสัมภาษณประกอบดวยลักษณะตอไปนี้ 

2.1 เปนการพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ 
2.2 การพูดคุยหรือสนทนานั้นจะตองมีจุดมุงหมายหรือเนื้อหาสาระที่แนชดั 

2.3 การพูดคุยหรือสนทนาจะมีการนัดหมายหรือกําหนดการลวงหนาหรือไมก็ได 
การสัมภาษณ  แบงเปน  2  ประเภทคือ 

1. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

ข้ันตอนการสัมภาษณ 

1. การเตรียมการสัมภาษณ 
1.1 กําหนดจุดประสงคใหแนชัดวาอะไรที่ตองการรู  เพื่ออะไร   

จะชวยใหเตรยีมคําถามไดรัดกุม 

1.2 การเตรียมคําถาม  คําถามที่มุงจะใหไดคําตอบตาม              

จุดมุงหมายและคําถามที่จะชวยกระตุนใหผูรับการสัมภาษณตอบไดอยางไมติดขัด 

1.3 เลือกสถานทีห่รือจัดสถานที่ใหเหมาะสม  ตองไมมเีสียง 

อึกทึก  มีลักษณะเปนสัดสวน  ไมมีบุคคลภายนอกมารบกวน 
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1.4 จัดเวลาใหเหมาะสมแกการสัมภาษณ 
1.5 ผูสัมภาษณตองทาํตัวใหปลอดจากภารกิจ 

2. การสรางความสัมพนัธกับผูรับการสัมภาษณ 
2.1 ควรเตรียมบรรยากาศที่เหมาะสม  ใหการตอนรับดวยความ 

อบอุน  สรางความเปนกนัเอง  โดยเริ่มสนทนาในหัวขอทั่ว ๆ ไปกอนจงึเริ่มคําถามที่เตรียมไว 

2.2 ผูสัมภาษณควรแสดงความเปนมิตร  ใหเกียรติ  มีลักษณะ 

ทาทางเปดเผย  ใชคําพูดที่เหมาะสม  ไมพูดย้ําคําพูดทีดู่รุนแรง  แสดงความสนใจและตั้งใจฟง  

และสรุปการสัมภาษณไปในทางบวก 

3. การยุติการสัมภาษณ พยายามใหผูถูกสัมภาษณสรุปส่ิงที่เขารูสึก 

และคิด  ขณะใหสัมภาษณ  เมื่อยุติการสัมภาษณควรพูดแบบนุมนวลใหรูสึกมีความจริงใจตอกัน  

และเมื่อส้ินสุดการสัมภาษณตองรีบบันทกึผลทันที หากทิ้งไวนานอาจจะลืม ขอมูลอาจผิดพลาดได 

บุคคลที่ควรสมัภาษณ 

1. ครูในโรงเรียน  เปนบุคคลหนึง่ที่มีความใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลา 

ขณะอยูในโรงเรียน  ครูบางทานสามารถที่จะรูถงึประวติัความเปนมาของผูเรียนเปนอยางดี  ดังนัน้

การสัมภาษณเพื่อนครูจึงเปนขอมูลทีน่าสนใจ  การสัมภาษณนัน้อาจจะออกแบบสัมภาษณหรือ

พูดคุยแลกเปลี่ยนซึง่กนัและกัน  เวลาในการสัมภาษณจะขึ้นอยูกับเวลาวาง  เวลารบัประทาน

อาหารกลางวนั 

2. เพื่อนนักเรียน  เปนบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มีความใกลชิดกบันักเรียน   

เพื่อนจะมีความสนิทสนมกันมาก  จะรูขอมลูที่หลากหลาย  ขอมูลที่สัมภาษณจากกลุมเพื่อน

นักเรียนสามารถรูจุดเดนจุดดอย สวนใดควรแกไข นักเรยีนมีความบกพรองดานใดบาง ครูสามารถ

สัมภาษณในชัว่โมงสอนหรือเวลาที่เหมาะสมได 

3. ผูปกครอง  เปนบุคคลที่มีบทบาทตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด   

ครูผูสอนควรสัมภาษณผูปกครองเพื่อนาํขอมูลที่ไดมาประกอบในการประเมินไดเปนอยางด ี

  ขอควรระวังในการสัมภาษณ 

1. ตองทําใจเปนกลาง  ไมมีอคติตอผูถูกสัมภาษณ 
2. ตองไมถือประสบการณของตนเองเปนสําคัญ 

3. การสัมภาษณตองไมรีบรอนในการพูดและถาม 

4. ตองอดทน  เพราะการสัมภาษณอาจไมเกดิขึ้นครั้งเดียว 

5. ใชคําถามที่ผูถูกสัมภาษณเขาใจไดงาย 
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3)  การตรวจผลงาน   
     การตรวจผลงานเปนอกีวธิีหนึง่ที่ผูสอนใชเปนประจาํและใชบอยทีสุ่ดอีกวิธีหนึง่ 

ซึ่งเปนการชวยเหลือนักเรียนที่ประสบปญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและขอมูลที่ได

จากการตรวจผลงานนาํมาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

  การวัดประเมนิผลจากการตรวจผลงานครผููสอนสามารถดําเนนิการไดตลอดเวลา  

เชน  การตรวจแบบฝก  ผลการปฏิบัติตามโครงการ  โครงงานตาง ๆ ผลงานตาง ๆ ซึ่งกิจกรรม 

ทุกกจิกรรมครูสามารถประเมินพฤติกรรมของผูเรียนไดเปนอยางด ี

 หลักเกณฑในการตรวจผลงาน 

1. ครูผูสอนไมจําเปนตองนําผลงานทกุชิ้นมาประเมิน  อาจเลือกเฉพาะ 

ชิ้นงานที่ดีที่สุดของผูเรียนและบอกความสามารถของผูเรียนได  เปนการรูจุดแข็งจุดออนของผูเรียน  

เพื่อสรางแรงกระตุนใหผูเรียนพยายามผลติงานที่ดี ๆ ออกมา 

2. ชิ้นงานแตละชิ้นทีน่ํามาประเมินไมจาํเปนตองเปนเรื่องเดียวกัน 

3. อาจจะประเมนิชิ้นงานที่ผูเรียนทําขึ้นเองนอกเหนือจากทีค่รูกําหนดให   
ผลงานทีห่ลากหลายจะทําใหครูผูสอนรูจกัผูเรียนมากขึน้  และประเมนิความสามารถของผูเรียน

ตามสภาพที่แทจริงไดแมนยาํยิ่งขึน้ 

4. เกณฑในการประเมิน  ตองใชวิธีทีห่ลากหลายและบอกความหมาย 

ของเกณฑการประเมินแกผูถูกประเมนิทราบดวย 
4)  การรายงานตนเอง   
       การรายงานตนเองเปนการใหนักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสัน้ ๆ หรือ 

ตอบแบบสอบถามที่ครูสรางขึ้น  เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของนักเรียนทัง้ความรู  ความเขาใจ   

วิธีคิด  วิธทีํางาน  ความพอใจในผลงาน  ความตองการพฒันาตนเองใหดีข้ึน 
       5)  การประเมินผลการปฏิบัติจริง                                                                               

 การประเมินผลการปฏิบัติจริงเปนการประเมินผลตามสภาพจริง  เนนการ 

รวบรวมความสามารถที่แทจริงของผูเรียนจากการปฏิบัติจริง  สถานการณจริง  ตามความเปนจริง  

เพื่อใหตรงตามความสามารถที่แทจริงของนักเรียน  ดังนั้นการวัดประเมินผลในแนวทางนี้จึงไมเนน

ใหใชการทดสอบเพื่อวัดความรู  ความสามารถของนักเรียน  แตในกรณีที่ครูผูสอนตองการใช

ตรวจสอบเพื่อวัดประเมินผลนักเรียน  ขอเสนอแนะใหครูผูสอนไดใชขอทดสอบแบบเนนการปฏิบัติ

จริง  หรือการใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติ  ซึ่งจะสามารถวัดความรู  ความสามารถและทักษะใน

ระดับสูงของนักเรียนออกมาใหเห็นอยางชัดเจนและยอมรับไดวาเปนความรูที่แทจริง 

 การใชการทดสอบภาคปฏิบัติ  แบงไดตามระดับความเปนจริง  3  ระดับ  ดังนี ้
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  ระดับการรับรู  เปนการทดสอบวานักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติมากนอยเพียงใด  

นักเรียนยังไมไดลงมือปฏิบัติจริง  แตเปนความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ  หรือทดสอบพื้นฐาน 

ที่จําเปนของนักเรียน 

  ระดับการปฏิบัติตามสถานการณจริง  เปนการทดสอบโดยกําหนดสถานการณ 

ที่ใกลเคียงกับความเปนจริง  เพื่อวัดความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียน  เชน  การจัด

สถานการณจาํลองการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้ง  การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ 

  ระดับการปฏิบัติงานจริงโดยใชตัวอยางงาน เปนการทดสอบโดยใหนักเรียนปฏิบัติ

จริงซึ่งนํามาเปนตัวอยางในการสอบวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน  เปนการวัดที่มีสภาพความ

เปนจริงมากทีสุ่ด  การกาํหนดตัวอยางงานใหทําจะตองเลือกตัวอยางงานทีม่ีข้ันตอนการปฏิบัติซึง่

เปนตัวแทนของการปฏิบัติทั้งหมดที่ไดเรียนมา 
6)  การสอบถาม   
     การสอบถามเปนวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูทีต่องการสอบถามเปนผูตอบ 

เอง   ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนสามารถใชการสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

นักเรียน ผูปกครอง  ซึ่งอาจจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความรูสึก  ความสนใจ  ขอมูลพื้นฐานใน

ดานตางๆ  ซึ่งการสอบถามอาจใชเครื่องมือประกอบในหลายลักษณะ เชน แบบสอบถามปลายเปด 
7)  การเยี่ยมบาน 
 การเยี่ยมบานคือ  การที่บุคคลหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติทางบานและ 

ครอบครัวของผูรับการศึกษาโดยการไปดูสถานที่จริงของผูรับการศึกษาที่บานวามีสภาพแวดลอม

ทางบานและครอบครัวเปนอยางไร  สอดคลองหรือขัดแยงกับขอมูลทีร่วบรวมไดจากวิธีการและ 

เครื่องมืออ่ืน ๆ  หรือไม การเยี่ยมบานนยิมใชในสถาบนัการศึกษาเพื่อเปนการติดตอสัมพันธ

ระหวางบานกบัโรงเรียน  (กมลรัตน  หลาสุวงษ 2529  121) 

สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 122) ไดกลาวถงึวตัถุประสงค 

เทคนิคขั้นตอนและบันทึกในการเยี่ยมบานดังตอไปนี ้

วัตถุประสงค 

1. เพื่อตองการทราบขอเท็จจริงและสภาพทีแ่ทจริงของผูเรียนเมื่ออยูทางบาน   

เชน  สภาพแวดลอมของบาน  สัมพนัธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว 

2. เพื่อศึกษาขอเท็จจริงบางประการทีเ่กี่ยวกบัผูเรียน  ในกรณีที่ไมสามารถ 

ทําไดดวยวิธีการอื่น 

3. เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางครูกับผูปกครอง 

 

66 



 

 

289 

เทคนิคในการเยี่ยมบาน 

1. การสังเกต  เชน  สังเกตสภาพทัว่ไปของบาน  สัมพนัธภาพระหวางสมาชิก 

ในครอบครัว  สภาพแวดลอมรอบ ๆ บาน ฯลฯ 

2. การสัมภาษณ  เชน  สัมภาษณบิดา  มารดา  ญาติพีน่อง ฯลฯ 

ข้ันตอนในการเยี่ยมบาน 

1. ข้ันเตรียมการกอนเยีย่มบาน  ผูไปเยี่ยมบานควรกาํหนดจุดมุงหมาย 

ใหแนนอนวา  ตองการทราบอะไร  เชน  สภาพบาน  สัมพันธภาพภายในครอบครัว ฯลฯ  

หลังจากนั้นควรมีการนัดหมาย  กําหนดวัน เวลา อาจทําเปนจดหมายจากทางโรงเรียน  เพื่อเปน

การขออนุญาตผูปกครอง  ผูปกครองจะไดเตรียมตัวและที่สําคัญจะทําใหไดพบผูปกครองดวย 

2. ข้ันตอนขณะเยี่ยมบาน  ควรพยายามสงัเกต  จดจาํสิ่งที่พบเหน็ใหไดมาก 

ที่สุด  แตควรใหเปนไปตามธรรมชาติ  ในระหวางการสนทนาควรหาโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ

คิดเห็นตลอดจนเจตคติตอส่ิงตาง ๆ ในสวนที่ตองกลาวที่เปนขอมูลเกี่ยวของกับผูเรียนควรกลาวถึง

ในดานที่ดีและเปนจริง  ผูเยี่ยมบานไมควรทําอะไรใหเปนพิธีใหมาก  ควรทําใหเปนธรรมชาติและ

ประการสุดทายตองไมใชเวลานานเกินไปจนเจาของบานรูสึกรําคาญ 

3. ข้ันตอนหลงัการเยี่ยมบาน  ควรมีการจดบนัทกึสิ่งตาง ๆ ที่ไดจากการ 

สังเกตและการสัมภาษณทนัท ี

  การบันทึกการเยี่ยมบาน 

               ในการบันทึกการเยีย่มบาน  ควรบันทกึขอเท็จจริงที่ไดจากการสังเกต 

และการสัมภาษณใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยอาจจะเขียนแบบอิสระ  ไมมีรูปแบบตายตัว 

 การเยี่ยมบานเปนวธิีการและเปนเครื่องมอืการประเมนิตามสภาพจรงิอีกรูปแบบหนึ่งที่จะ

ทําใหผูสอนรูและเขาใจในสภาพที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอมและบริบทอื่นที่

เกี่ยวของกับครอบครัว  ไมวาจะเปนการสังเกตหรือการสัมภาษณ  สามารถนาํมาประกอบวิธกีาร

และเครื่องมือการประเมนิประเภทอื่น ๆ ในการวินิจฉัยผูเรียนไดเปนอยางดีอีกทางหนึง่ 
8)  ระเบียนสะสม 
      ระเบียนสะสมเปนแหลงขอมูลที่สําคัญมากเกี่ยวกับความสามารถทางการเรียน 

ของผูเรียน ต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับสูงสุดของการศึกษา ระเบียนสะสม  นอกจาก 

จะรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนแตละวิชา  ครูประจาํชัน้ยังบรรยายสรุปพฤตกรรม 

ที่เดน ๆ หรือพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแกไขไว  ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การศึกษาพัฒนาการของผูเรียนในทุก ๆ ดาน  นอกจากนี้  ระเบียนสะสมเปนเอกสารที่รวบรวม

รายละเอียดของบุคคล       ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุก ๆ ดาน  ไดแก ประวัติสวนตัว  ประวัติ
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การศึกษา  ประวัติสุขภาพและประวัติการปรับตัวในสังคม  ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ไดจาก

วิธีการตาง ๆ คือ 

1. เจาของประวติัเปนผูบันทึก 

2. ครูประจําชั้นหรือครูแนะแนวเปนผูบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกต   

สัมภาษณ  ผลการทดสอบ  ผลการตีความจากแบบสอบถามตาง ๆ  ฯลฯ 

ระเบียนสะสมจะทําใหมองเห็นภาพของการพัฒนาการทุกดานของผูเรียนได 

อยางชัดเจนและจัดเปนขอมูลหนึง่ประกอบการประเมนิตามสภาพจริง 

  ประโยชนของระเบียนสะสม 

1. ใชในการศึกษาพัฒนาการของผูเรียน  หลกัฐานที่บันทกึในระเบียนสะสม 

ไดใชเวลาในการรวบรวมเปนป ๆ จะชวยใหเหน็แนวโนมในการพัฒนาและการเจริญเติบโต 

ของผู เรียนในดานตาง ๆ ระเบียนสะสมจะชวยใหเห็นขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู เรียนในดาน

ผลสัมฤทธิ์  ความพรอมทางดานรางกาย  ความมั่นใจและคุณคาตาง ๆ ที่มีอยูในตัวผูเรียน  

นอกจากนี้จะชวยให   ผูเรียนเขาใจที่ถูกตองในตัวของเขาและจะชวยใหเขาไดเจริญเติบโตไป 

ในแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

2. ใชในการศึกษาความสามารถพิเศษของผูเรียน  ระเบียนสะสมชวยให 

ผูสอนรูจักผูเรียนแตละคนและจะสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนไดอยาง

ถูกตอง 

3. ใชในการชวยผูเรียนในการแกปญหาสวนตัว  ระเบยีนสะสมจะชวยให 

มองเหน็ปญหาและสาเหตุของปญหาของผูเรียน 

  ในการบนัทกึขอมูลจะตองรวบรวมและสะสมไวในรูปของการบันทึกที่แสดงถึง 

พัฒนาการและความเจริญเติบโตของผูเรียนทุก ๆ ดาน เปนระยะ ๆ ซึ่งจะแสดงใหแนวโนมของ   

การพัฒนาในดานตาง ๆ ของผูเรียนในอนาคต  ฉะนัน้ระเบียนสะสมจึงเปนขอมูลสวนหนึง่ที่ใชใน

การประเมนิตามสภาพที่แทจริง 
9)  การจัดทาํแฟมสะสมผลงาน 

กระบวนการทาํแฟมผลงานของนักเรียน มีข้ันตอนในการทํา  10  ข้ันตอนคือ  

1. ข้ันกําหนดจุดประสงคและประเภทของแฟมผลงาน (Project  Purposes) 

การกําหนดจุดประสงคและประเภทของแฟมผลงานเปนการตอบคําถามวา ทําไมจึงตองนํา

นักเรียนมาเกี่ยวกับการรวบรวมผลงานที่เขาสรางขึ้น  แฟมผลงานจะถูกนําไปใชอยางไร มี

จุดประสงคที่แทจริงอยางไร  การประเมินผลใชวิธีการใด  ซึ่งในการกําหนดจุดประสงคของแฟม

ผลงานจึงตองยึดหลักแหงความรู  กระบวนการเรียนรู  และความแตกตางระหวางบุคคล  โดยให
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ผูเรียนไดทํากิจกรรม  และประเมินตนเองไดตลอดระยะเวลาที่กําหนด  เปนการชวยเสริมสรางการเรียนรู

ตลอดชีวิต  สามารถสะทอนความสามารถในการคิด  และนักเรียนยังสามารถกํากับดูแลและชื่นชม

ความกาวหนากับการพัฒนาการของตนเอง 

2. ข้ันรวบรวมชิน้งานและจัดการชิ้นงาน (Collect  and  Organize) 

ในขั้นนี้ครูจะตองวางแผนรวมกับนกัเรียนวา  จะเก็บรวบรวมชิ้นงานอยางไร   

ออกแบบเครื่องมือและวธิีการที่จะชวยใหนกัเรียนไดจัดระบบกับชิน้งานของเขา  ชิน้งานมี  2  ชนดิ  

คือ  งานแกนที่ทกุคนตองทาํ  ครูอาจจะตองมีแนวทางให  และงานเลือกที่นกัเรียนสามารถใชคิด

สรางสรรคอยางเต็มที่ตามความสนใจ 

3. ข้ันคัดเลือกชิน้งาน (Select) 

การรวบรวมชิน้งานจะมีจาํนวนมากพอทีจ่ะนํามาพิจารณาคัดเลือกชิน้งานเพื่อ 

ลดจํานวนชิน้งานลง เปนการตัดสินใจเชิงวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชิน้งานของนกัเรยีน  

จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ  อาจมหีลักในการพิจารณาคัดเลือกชิ้นงานดงันี้  คือ  งานชิ้นใด  

ควรเลือกอยางไร  ใครเปนผูเลือก  หรือควรเลือกเมื่อใด 

4. ข้ันสรางสรรคผลงาน (Inject  Personality) 

ในขั้นนีเ้ปนการถายทอดความสามารถในการสรางสรรคผลงานใหประจักษถงึ 

ความสามารถของผูเรียนในการตกแตง  ประดิษฐแฟมงานทั้งมีความสวยงาม  และมีผลงานที่

สะทอนถึงความรูสึกนึกคิด  เก็บรวบรวมไวอยางเปนระเบียบและสวยงาม  ซึ่งสิ่งนี้จะแสดง

ความคิดสรางสรรคและบุคลิกภาพของผูเรียน 

5. ข้ันการสะทอนขอมูลกลับ  (Reflect  Metacognitively) 

เปนการใหนกัเรียนไดสะทอนความรูสึกนกึคิดหรือความคิดเห็นตอชิน้งานที่เลือก 

ไวในแฟมผลงานในกระบวนการสะทอนขอมูลกลับจะเกี่ยวของกับการทํางานตั้งแตข้ันการวาง

แผนการติดตามและประเมินผล  วิธีการสะทอนขอมูลกลับเกี่ยวกับชิ้นงาน  โดยใชสัญลักษณแสดง

ไวในชิ้นงานแตละชิ้นหรือการใหคําวิพากษวิจารณ  รวมทั้งอาจใหคะแนนไวบนชิ้นงานจะอธิบาย

ถึง คุณคาของ ชิ้นงานนั้น ๆ 

6. ข้ันการตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect  to  Self  Assess) 

ในขั้นนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบแฟมผลงานเพื่อประเมินตนเองและชิ้นงานของ 

ตนวาบรรลุเปาหมายระยะยาว  ระยะสั้นมากนอยเพียงใด  นักเรียนไดพบจุดออนอะไรบาง  และ

งานในแฟมผลงานสามารถชี้ความกาวหนาในขอบขายเนื้อหาที่เปนสาระในเปาหมายหรือไม  เพื่อ

ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในแนวทางการทํางานของตน 

7. ข้ันการทํางานใหสมบูรณและประเมินคาผลงาน  (Perfect  and  Evaluate) 
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การทาํงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น  เพื่อใหพรอมที่จะนําไปสูการใหระดับคะแนน  ดังนัน้ 

การทาํใหงานสมบูรณจะชวยขัดเกลางานทําใหผลผลิตทีไ่ดสมบูรณ การใหคะแนนจะพิจารณาโดย 

เกณฑการใหคะแนนตามประเด็นการประเมิน (Rubrics)  ที่กาํหนดไวลวงหนา  โดยครูและ

นักเรียน การประเมินจะเปนความกาวหนาในผลงานของนักเรียนแตละคนมากกวาการเปรียบเทียบ

นักเรียนกับนักเรียน 

8. ข้ันการเชื่อมโยงและการปรึกษาหารือ  (Connect  and  Conference) 

การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแฟมผลงาน  เพือ่เปดโอกาสใหนกัเรียน  ครูและ 

ผูปกครองไดมีสวนรวมตัดสินใจถึงความสาํคัญตอการวดัผลประเมินการปฏิบัติจริงโดยใช  

(Portfolio  Assessment) 

9. ข้ันการทําใหชิน้งานมีคุณคาทันสมยั  (Inject  and  Eject  to  Update) 

การพิจารณานําชิ้นงานเขาเก็บหรือดึงชิ้นงานออก  เพื่อทําใหชิ้นงานและแฟมผลงาน 

สมบูรณและทันสมัยเหมาะแกการนําไปใช  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของนักเรียนที่จะพิจารณาคุณภาพ

ของชิ้นงานและแฟมผลงาน 

10. ข้ันการยอมรับคุณคาที่สมบูรณและนําเสนอผลงานดวยความภาคภูมใิจ   

(Respect  Accomplishments  and  Show  with  Pride)  

การจัดเสนอแฟมผลงาน  จะผนวกเปนสวนหนึ่งในกระบวนการของแฟมผลงาน  

เพื่อใหนักเรียนเตรียมจัดนิทรรศการดวยตนเอง แกกลุมเปาหมาย  ผูปกครอง  โดยการกําหนดเวลา

ที่แนนอน  เปนการยอมรับคุณคาอันเปนกระบวนการที่จะสงเสริมกําลังใจและความสําเร็จของงาน

อยางเปนระบบ 

กําหนดโครงสรางแฟมผลงาน 

สวนที่  1    1.  ปก 

   2.  คํานํา 

  3.  สารบัญ 

  4.  ขอมูลสวนตัว 

  5.  จุดประสงคของแฟมและจุดประสงครายวิชา 

  6.  เกณฑการประเมิน 

สวนที่  2 7.  ผลงาน 

8.  แบบสะทอนกลับ 

สวนที่  3 9.  ขอมูลประเมินแฟมผลงานของครู 

     10. ขอคิดเห็นของเพื่อน  ผูปกครอง หรือผูสนใจ 

70 



 

 

293 

  10)  โครงงาน 
  การจัดเรียนรูดวยโครงงานเปนหลกัการปฏิรูปการเรียนรูที่เชื่อมั่นในศกัยภาพ       

การเรียนรูของผูเรียนภายใตหลักการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับ 

สภาพจริงในทองถิ่น   

  การเรียนรูดวยโครงงาน แบงเปน  3  ระยะ 

1. เร่ิมตนที่ความสนใจ 

2. พัฒนาไปเปนโครงงาน 

3. สรุปเปนขาวสารแลวประเมนิ 

หลักการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน 

1. ความยากงายของเรื่องที่เรียนควรเหมาะสมกับวัย  ประสบการณและ 

วุฒิภาวะ 

2. เวลาที่ใชในการทําโครงงานไมควรยาวนานเกนิไป  สามารถยืดหยุนได 

คุมคาและสัมฤทธิผล 

3. ควรเปนกิจกรรมที่สามารถสรางองคความรูใหสอดคลองกับเนื้อหา 

ในบทเรียนได 

4. เรียนรูในเรื่องที่หาวัสดุอุปกรณไดงาย  มีแหลงความรูเพยีงพอที่จะ 

ศึกษาคนควาจัดทําเปนหองศูนยวทิยาการ 

5. เรียนรูในเรื่องที่เหมาะสมกบัสภาพทองถิน่  สัมพนัธกับชีวิตจริงและนาํ 

ไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวันได 

6. โครงงานสามารถทาํไดทุกสาระการเรียนรู  ทําไดทัง้ในเวลาและนอก 

เวลาเรียนแตควรจะเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนใหญ 

7. การใหความรูควรเริ่มทีละนอย จากงายไปมาก 

8. ควรใชกระบวนการกลุมในการทํางาน  ใหทุกคนมีโอกาสคิดและพูด   

ทําและสรุปความรูรวมกนั 

9. การเรียนรูโดยโครงงานควรมีวิธีการศึกษา  มกีารใชแหลงความรูและ 

รูปแบบในการนําเสนอโครงงานที่หลากหลาย 

10. ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน 

11. ประเมินผลทั้งดานคุณภาพของชิ้นงานและคุณลักษณะอันพงึประสงค   
ผูเรียนแสวงหาความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน องคกร และทองถิน่ ผูเรียนควรไดเรียนรูจากโครงงาน

อยางนอยภาคเรียนละ  1  เร่ือง 
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แนวทางการประเมินโครงงาน 
1. ความสาํคัญของการจัดทําโครงงาน 

1.1 เปนงานเดี่ยวและงานกลุม 

1.2 นักเรียนริเร่ิมเองหรือครูชวยแนะนาํแนวทาง 
1.3 มีการทาํงานเปนกระบวนการกลุม 

1.4 มีการพฒันาตนเอง 
1.5 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
1.6 มีความสอดคลองกับเนื้อหา 

1.7 มีประโยชนในชีวิตจริง 
2. เนื้อหาโครงงาน 

2.1 ความถกูตองของเนื้อหา 

2.2 ใชแนวคิดไดเหมาะสม 

2.3 ใชขอมูลขาวสารที่เหมาะสม 

2.4 มีการสรุปไดเหมาะสม 

2.5 มีการขยายงานที่จะตองทําตอเนื่องอีกตอไป 

3. กระบวนการทาํงาน 

3.1 มีการวางแผนอยางเปนระบบ 

3.2 มีการดําเนินงานตามแผน 

3.3 มีการประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิงาน 

4. การนาํเสนอโครงงาน 

4.1 การรายงานความสามารถสือ่ความหมายไดชัดเจน 

4.2 ความสมบูรณของขอมูล 

4.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใชในการนาํเสนอ 

4.4 ขอสรุปของโครงงานบรรลุวตัถุประสงคทีต้ั่งไว 
แนวคิดและหลักการประเมินดานพทุธิพิสยั 

นอกจากประเมินตามสภาพจริงแลวแบบทดสอบที่ครูสรางขึน้ก็สามารถวัดและประเมนิผล 

ความสามารถในดานตาง ๆ ของนกัเรียนไดโดยเฉพาะดานพุทธิพิสัยซึ่งมีดังตอไปนี้ (สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 178-212) 

1. ขอสอบอัตนัย 

2. ขอสอบตอบสั้นและเติมคํา 
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3. ขอสอบเลือกตอบหลายตวัเลอืก 

4. ขอสอบแบบถูกผิดและจับคู 
1. ขอสอบอัตนยั 

   ประเภทของขอสอบอัตนัยจาํแนกเปนสองแบบคือ 

1) แบบไมจํากัดคําตอบหรือแบบขยายความ  ขอสอบแบบนี้จะถามความรูความ 

สามารถตางๆ โดยใหผูตอบแสดงความคิดเห็นอยางอสิระ  สามารถวัดสมรรถภาพดานความคดิ

ริเร่ิม   สรางสรรค  ทัศนคต ิ  การประเมินคาไดอยางกวางขวาง  ปริมาณคําตอบขึ้นอยูกับคําถาม

และความรูที่ส่ังสมมาวามากนอยเพียงใด  ขอสอบแบบนี้สงเสริมใหผูเรียนรูจกัรวบรวมความคดิ

ตาง ๆ ประเมนิคุณคาของสิง่เหลานัน้และการใชวิธกีารตาง ๆ ในการแกปญหา ซึง่ขอสอบแบบอื่นๆ 

ไมสามารถจะนํามาใชวัดได 

2) แบบจํากัดคําตอบ ขอสอบแบบนี้จะถามแบบจําเพาะเจาะจงและตองการคําตอบ 

เฉพาะเรื่อง  ซึ่งผูตอบตองจัดเรียงความคิดใหเปนระเบียบ  เพื่อใหตรงประเด็นของคําถามเพยีง

ส้ันๆ ดังนั้นจงึตองระมัดระวงัเรื่องคําสัง่ของโจทย  ขอบเขตของเนื้อหา  เวลาที่ใหนักเรียนเขียนตอบ 
  วิธีการตรวจใหคะแนน   

 การตรวจใหคะแนนที่ยอมรับทั่วไปม ี 2  วิธี ไดแก 

1) วิธีกาํหนดคาคะแนน 

ประกอบดวยขั้นตอน  3  ข้ันตอนคือ 

(1) เฉลยคําตอบลวงหนา  โดยใหครอบคลุมลักษณะที่สําคญั ๆ ซึ่งนักเรียน 

อาจจะตอบออกมาในแตละคําถาม  และกําหนดคาคะแนนรวมของแตละขอคําถามไว 

(2) อานคําตอบขอเดียวกนัของนักเรียนทกุคนใหหมด  จากนั้นจงึใหคะแนน 

กระดาษคําตอบแตละแผนตามที่ไดอานไปตามความเหมาะสม  จากนั้นจึงตรวจขออ่ืน ๆ  

ในลักษณะเดียวกันจนหมดทุกขอ  ขอสําคัญพึงระวังคือจะตองกําหนดเกณฑการตรวจให

ครอบคลุมกอนที่จะทําการตรวจจริงเสมอ 

    (3) รวมคะแนนทั้งหมดทกุขอของแตละคนแลวใหเกรดโดยอาศัยคะแนนเกณฑ 

ปกติ  ตําแหนงเปอรเซ็นตหรืออาศัยโคงการกระจายของคะแนน 

2) วิธีแบงกลุมเปนวิธีการที่ทาํใหงายกวาวิธีกาํหนดคาคะแนนและเปนวิธี ที่มี 

ประสิทธิภาพสูงใหผลลัพธที่ดีมาก  ซึ่งประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญสามขั้นตอนคอื 

(1) อานคาํตอบทั้งหมดใหทะลุปรุโปรงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทาํไดแลวแบง 

กระดาษคําตอบเปนประเภท ๆ พรอมทั้งกําหนดเกรดเปนกอง ๆ ในแตละกระดาษคําตอบ  ถาไม

แนใจใหใสเครื่องหมายไมแนใจไว 
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(2) อานคําตอบทัง้หมดซ้าํใหมอีกครั้งหนึ่ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกระดาษคาํตอบที่ม ี

เครื่องหมายไมแนใจอยูนั้นตองอานดวยความตั้งใจมากกวาธรรมดา ในการอานครั้งที่สองนี้

กระดาษคําตอบอาจมีการเปลี่ยนกองได  อยางไรก็ตามในการอานซ้ําสองนี้บางครั้งไมจําเปน 

ตองอานซ้ําหมดทุกคน อานเฉพาะที่ทําเครื่องหมายไมแนใจไวเทานั้น 

(3) กําหนดเกรดเปนตัวอักษรหรือตัวเลขใหแตละกองคําตอบที่แบงไวแลว  ซึ่งเปนผล 

มาจากการเปรียบเทียบคาํตอบกันเองภายในกลุม 

สรุปไดวา  ขอสอบอัตนัยเปนขอสอบที่มีคุณคามากชนิดหนึง่  สามารถวัดพฤติกรรม 

ดานความรู  ความคิดระดับสูงไดดี  อยางไรก็ตามก็มีจุดออนคือการใหคะแนน  ดังนั้นในการ

นําไปใชตองพยายามทําใหการตรวจใหคะแนนมีความเชื่อถือมากที่สุด 
2.  ขอสอบตอบสั้นและเตมิคํา 

ขอสอบตอบสั้น 
  ขอสอบส้ันเปนขอสอบที่เขียนคาํถามใหผูตอบแสดงความสามารถในการแกปญหา 

นั้น ๆ โดยการเขียนคําตอบคําเดียวหรือประโยคสั้น ๆ   การตรวจใหคะแนนผูตรวจจะอานเพียง

เล็กนอยแลวพจิารณาวาคําตอบนั้นถกูตอง  หรือใกลเคยีงกับคําตอบที่ถูกเพียงใด  ซึ่งจะใชเวลา 

ตรวจไมมากนกั เพราะลักษณะของคําตอบมีขอบเขตที่ไมกวางขวาง 
ขอสอบเติมคํา 

  ลักษณะขอสอบจะเขียนประโยคหรือขอความเปนตอนนําไวแลวเวนชองวาง 

ระหวางขอความหรือทายขอความ  สําหรับใหเติมคําหรือขอความ  เพื่อใหขอความนั้นถูกตอง

สมบูรณ  การเวนชองวางอาจจะเวนที่วางใหเติมมากกวาหนึ่งแหง  การตอบมีลักษณะเชนเดียวกับ

ขอสอบ  ตอบสั้นคือ  เขียนคําหรือประโยคสั้น ๆ เติมลงไปในชองวางใหไดใจความสมบูรณถูกตอง  

การตรวจใหคะแนนผูตรวจตองอานอยางพิจารณาวาถูกตองใกลเคียงคําตอบจริงมากนอยเพียงใด 

สรุปไดวาขอสอบแบบตอบสั้นและเติมคําเหมาะสําหรับใชวัดพฤติกรรมดาน 

ความรูความจาํ 
3.  ขอสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก 

  ขอสอบเลือกตอบประกอบดวยสวนที่เปนคําถามและสวนที่เปนคําตอบ 

  สวนคําตอบเปนขอความปญหา  เขียนเปนประโยคคําถามหรือประโยคไม

สมบูรณ  บางคนเรียกวาตอนนํา 

  สวนคําตอบใหเลือก  เปนตัวเลือกหลายตัวเลือก  มีทั้งคําตอบถูก  คําตอบผิด  

เรียกวาตัวลวงสําหรับหลอกผูที่ไมรูคําตอบแนนอนใหมาตอบ 

  ขอสอบเลือกตอบจึงเปนขอสอบชนิดที่มีคําตอบกําหนดไวใหกอนแลว  ผูตอบตอง

เลือกตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือหลายตัวเลือกแลวแตเงื่อนไขคําถาม  ผูตอบไมมีอิสระในการ 
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ตอบความคิดเห็นของตน 

สรุปไดวา ขอสอบแบบเลือกตอบเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดกําหนดคําตอบที่แนนอน 

ใหเลือกตอบ  สามารถใชวัดพฤติกรรมระดับตาง ๆ ไดหลายระดับและใชวัดเนื้อหาวิชาตาง ๆ  

ไดหลายวิชา  ขอสอบแบบเลือกตอบเปนขอสอบที่ไดรับความนิยมใชอยางกวางขวางเพราะ 

ตรวจงายรวดเร็วมีลักษณะเปนปรนัยมากที่สุด  แตการเขียนขอสอบใหมีคุณภาพเปนงานที่

ยากลําบากตองอาศัยศิลปะและประสบการณอยางมาก 
4.  ขอสอบแบบถูกผิดและจับคู 

ขอสอบแบบถูกผิด 
  ลักษณะของขอสอบจะเขียนขอความที่เปนสถานการณหรือปญหาซึ่งมีทั้งถูกหรือ

ผิดตามหลักวิชาคละกันไป  ผูตอบตองพิจารณาขอความนั้นวาถูกหรือผิด  ใชหรือไม เห็นดวย

หรือไมเห็นดวย  แลวทํารหัสลงที่ขอความนั้น ๆ การตรวจใหคะแนนสามารถทําไดโดยเทียบกับคํา

เฉลย  ขอใดตอบถูกตองให  1  คะแนน  ถาตอบผิดจากเฉลยให  0 คะแนน 
ขอสอบแบบจับคู 

  ขอสอบแบบจับคูเปนการนําขอสอบแบบเลือกตอบที่วัดเนื้อหาวิชาเกีย่วของ 

สัมพันธมาเขียนไวรวมกนั  ดังนัน้ขอสอบแบบจับคูจึงเหมาะสําหรับวัดเนื้อหาที่มคีวามสัมพันธกัน 

เปนกลุม ๆ และโดยทัว่ไปจะใชวัดไดเฉพาะพฤติกรรมดานความรูความคิดระดับตํ่าเทานั้น  เชน   

ใชวัดศัพท  วนัที ่ เหตุการณ  สูตรและความสมัพนัธอยางงาย ๆ นัน่ก็คือเหมาะทีจ่ะวัดสถานการณ

ถามเกี่ยวกับใคร อะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  นัน่เอง 

สรุป ไดวาขอสอบแบบจบัคูและแบบถูกผดิเปนขอสอบปรนัยแบบเลอืกตอบชนิดหนึ่ง   

ขอสอบทั้งสองประเภทมักใชวัดพฤติกรรมดานความรูความคิดในระดับตํ่า  การใชขอสอบชนิดนี้

จะตองคํานึงถึงเนื้อหาวิชาและสถานการณสอบที่เหมาะสมดวย 
แนวคิดและหลักการประเมินดานเจตคติและคานยิม 

สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 147-149) ไดกลาวถึง แนวคิด 

และหลักการประเมินดานเจตคติและคานิยมวา  เปนการวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด

ของจิตใจ  อารมณ  และคุณธรรมของบุคคล  พฤติกรรมการเรียนรูดานเจตคติและคานิยม  

สามารถจําแนกได  5  ระดับ  คือ 

         1.  การรับรู 

         2.  การตอบสนอง 

         3.  การสรางคุณคา 

         4.  การจดัระบบคุณคา 

5. การสรางลกัษณะนิสัย 
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ธรรมชาติของการวัดดานเจตคติและคานิยม 
1. เปนการวัดทางออม  การวัดดานจิตใจไมสามารถวัดไดโดยตรงจากประสาท 

สัมผัสทั้ง  5  อาจวัดโดยการสังเกตจากการแสดงความรูสึกหรือการสะทอนอารมณ  เปนตน 

2. เปนนามธรรม  ไมสามารถสงัเกตไดโดยตรง  เชน  ความคิดสรางสรรค   

ความรับผิดชอบ  ความสนใจ  ความซื่อสัตย  เปนตน 

3. การวัดมีความคลาดเลื่อนโดยงายเนื่องจากอารมณหรือความรูสึกอาจ 

เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  เงื่อนไข  วุฒิภาวะหรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่งที่กาํหนดให 

4. การวัดดานเจตคติและคานิยมไมมีถูก-ผิด เหมือนขอสอบวัดดานความรู   

คําตอบของผูถูกวัดเพียงแตบอกใหทราบวาผูถูกวัดไดประสบกับเหตุการณตามเงื่อนไขที่กําหนดให  

ส่ิงที่เลือกอาจเปนตัวแทนความคิดเทานั้น 

5. แหลงขอมูลในการวัดดานเจตคติและคานิยม  วัดไดจากหลายฝาย  อาจไดจาก 

บุคคลที่ตองการวัดจากผูอยูใกลชิด  และจากการสังเกตของผูวัดเอง 

6. การวัดดานเจตคติและคานยิม  ตองใชสถานการณจาํลองเปนเงื่อนไขใหผูถกูวัดตอบ 

7. แบบทดสอบดานเจตคติและคานิยม  มีจุดออนที่ผูตอบสามารถบิดเบือนหรือ 

หลอกผูถามได  ทาํใหผลการวัดไมเที่ยงตรง 

8. การวัดดานเจตคติและคานิยมอาจวัดดวยแบบวัดประเภทตาง ๆ โดยใชประเมิน 

ตนเองตามหวัขอคําถามนั้น ๆ และประเมนิโดยผูอ่ืน 

9. พฤติกรรมการแสดงออกของคุณลักษณะดานเจตคติและคานิยมมลัีกษณะการ 
แสดงออกไดสองทางตรงกันขาม เชน ชอบ - ไมชอบ  ขยนั - ข้ีเกียจ ฯลฯ  และมีความเขมของระดับ

ความรูสึกลดหลั่นไปตามลาํดับ 
หลักการประเมินผลดานเจตคติและคานิยม 
1. วัดใหครอบคลมุคุณลักษณะที่ตองการวัดเพราะเปนคุณลักษณะสวนตวั พฤตกิรรม 

ที่แสดงเหมือนกัน ไมจําเปนวาจะมาจากอารมณหรือความรูสึกอยางเดียวกัน จึงตองวัดให

ครอบคลุมและใชเครื่องมือหลาย ๆ อยาง  เพื่อวัดคุณลักษณะเดียวกัน 

2. วัดหลาย ๆ คร้ัง  เพราะคุณลักษณะและจิตใจอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  

เวลาที่เปลี่ยนไป  บางครั้งสถานการณเดียวกันแตตางเวลาก็จะมีความรูสึกไมเหมือนกัน 

3. วัดผลอยางตอเนื่อง  การวัดที่ดีไมควรเชื่อขอมูลวัดเพียงครั้งเดียว  การวัดตอเนื่อง  

หลาย ๆ  คร้ังดวยเทคนคิวิธีหลาย ๆ  วิธี  เพื่อใหไดคุณลักษณะดานจิตใจและอารมณที่เปนลักษณะถาวร 

4. ความรวมมือจากผูที่ถูกวัดเปนสิ่งสําคัญ   การวัดเจตคติและคานิยมเปนการวัด 

เร่ืองสวนตัว  บางคนอาจไมเปดเผยความจริง  กลัวเกิดผลเสียกับตนเอง  จึงตองการตอบขอมูลที่ 
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เปนจริง  และจึงตองใชเทคนิคที่หลากหลายใหผูตอบสบายใจในการตอบ 

5. ใชผลการวัดใหถกูตองเนื่องจากการวัดเจตคติและคานยิมไมมีถกู-ผิด เหมือน 

แบบทดสอบทัว่ไปจึงไมสามารถนาํไปตัดสิน ได-ตก  แตเปนการวัดเพื่อทราบขอมลู เพื่อนาํไปใช

พัฒนาบุคคลไมใชเพื่อการตัดสิน  เพื่อรูจักนักเรียนดีข้ึนและหาทางชวยเหลือตอไป 
เครื่องมือวัดดานเจตคติและคานิยม 
 ประกอบดวยหลากหลายประเภท เชน เปนมาตราสวนประมาณคา  ซึ่งมีสวนที ่

เปนขอความหรือสถานการณและสวนที่เปนคําตอบ  แบบสํารวจรายการ  แบบวัดเชิงสถานการณ          

การสังเกต  เปนตน 

หลักการสรางเครื่องมือดานเจตคติและคานิยมมีข้ันตอนดังนี ้

1. กําหนดคุณลกัษณะที่ตองการวัด 

2. กําหนดพฤติกรรมบงชี ้
3. กําหนดวธิีการวัดหรือเครื่องมือวัด 

4. สรางเครื่องมือวัด 

5. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แนวคิดและหลักการประเมินดานทกัษะกระบวนการ 

สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 146-147)  ไดกลาวถึง  แนวคิด 

และหลักการประเมินดานทกัษะกระบวนการดังนี ้

  ในการวัดและประเมินผลดานทกัษะกระบวนการตองใชวิธีการทีห่ลากหลาย  

ประเมินอยางตอเนื่องและวดัหลาย ๆ คร้ัง  ใชการวัดเปนชวงเวลาเพื่อใหมีการสั่งสมพฤติกรรมและ

ไดแสดงออกตามสภาพจริง  จะทําใหผลการวัดมีคุณคามากขึ้น 

  การที่จะประเมินสิ่งใดก็ตามตองคํานึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนสําคัญ  

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนสิ่งที่กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเปน        

เปาหมายที่คาดวาผูเรียนจะบรรลุส่ิงที่ต้ังไว  ผลการเรียนรูที่คาดหวังบางขอเปนดานความรู   

ดานทักษะ  หรือการปฏิบัติ  หรือดานคุณลักษณะ ซึ่งอาจดําเนินการไดดังนี้ 

 กระบวนการประเมินดานทักษะและกระบวนการ 

1. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูวาเมื่อเรียนจบแลว  ควรมกีารเปลี่ยนแปลง 

อยางไรบาง  โดยกําหนดใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติจริง 

2. กําหนดงานใหผูเรียนปฏิบัติ  วางแผนใหมกีารปฏิบัติทุกขั้นตอน  ตองคํานึงถึง 

ระดับความรูความสามารถ 

3. กําหนดวธิีดําเนินการวาทาํทีไ่หน  ทาํในลกัษณะใดเปนรายบุคคล หรือ 
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งานกลุมและกําหนดขอบขายของการปฏิบัติงานที่ตองการใหทําใหชดัเจน 

4. กําหนดสถานการณหรือเงื่อนไขที่ใชในการปฏิบัติงานควรเปนสถานการณ 
จริงเปนหลัก 

5. กําหนดวธิีการวัดหลาย ๆ วิธ ี เชน  การใหเขียนตอบ  การสรางสถานการณ 

จําลอง  การวดัผลงานที่ไดจากการปฏิบัติจริง 

6. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการวัดหลาย ๆ แบบ  เชน  แบบทดสอบ  แบบสังเกต   

แบบสัมภาษณ  แบบตรวจสอบรายการ  แบบประเมนิพฤตกิรรม  แบบบันทกึพฤติกรรม  เปนตน  

การสอบอาจใชเครื่องมือมากกวา  1 รายการ 

7. กําหนดเกณฑการใหคะแนน  เชน  สัดสวนคะแนนของกระบวนการและ 

ผลผลิต  กาํหนดรายละเอยีดสิ่งที่จะใหคะแนน 

8. การกาํหนดวิธกีารประเมนิผล  เชน  ดูวาการปฏิบัติงานอยูในระดับที่พงึพอใจหรือไม 

9. สรางเครื่องมือที่ใชในการวัด  เชน  การวางแผนการสรางเครื่องมือ  

ดําเนินการสรางเครื่องมือ  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  สรางคูมือการใชเครื่องมือ เปนตน 

เครื่องมือวัดดานทักษะและกระบวนการ  เชน  การทดสอบ  ทั้งขอเขียน   

ปากเปลา  การสังเกต  แบบสํารวจรายการ  มาตราสวนประมาณคา  การประมาณคาโดยการจัดอนัดับฯ 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมอืดานทักษะและกระบวนการ 
1. ศึกษาหลักสูตรและกําหนดวตัถุประสงคในรายวิชาที่สอน 

2. วิเคราะหธรรมชาติของงานทีใ่หปฏิบัติ  โดยยึดกระบวนการและผลงาน 

3. การวิเคราะหคุณลักษณะของพฤตกิรรมที่ตองการวัดเพื่อทราบตวับงชี้ส่ิงที ่
ตองการวัด 

4. กําหนดน้าํหนกัความสาํคัญของคุณลักษณะที่ตองการวัด   

5. สรางเครื่องมือ 

6.  บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานประเมินผลการเรียน 
           1)   คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  มีหนาที่ดังนี ้

1.1  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอหลักสตูรของสถานศกึษาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง

รายป/รายภาคของแตละรายวิชา 

1.2  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน 

ตามกลุมสาระทั้ง  8  กลุม 

1.3  อนุมัติและใหความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา  เกณฑและแนว

ปฏิบัติในการประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
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1.4  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษาเกณฑและ

แนวปฏิบัติในการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

1.5  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติในการประเมินความสามารถ 

ในการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ 

1.6  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอกระบวนวิธีซอมเสริมหรือปรับปรุงแกไขผูเรียน ทีม่ี 

ผลการประเมนิสาระการเรียนรูรายป/รายภาค  กิจกรรมและผลการเรียนอื่น  ๆ ไมนาพงึพอใจ 

1.7  อนุมัติและใหความเห็นชอบระเบียบประเมินผลตาง ๆ ของสถานศกึษา 

1.8  กํากับ  ติดตามการดําเนินการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู  การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  การพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาและการพัฒนา

ความสามารถการอานคิด  วเิคราะหและเขยีนสื่อความ 

1.9  กํากับติดตาม  การประเมินผลและการตัดสินผลการเรียน 

           2)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศกึษา   มีหนาที่ดังนี ้

2.1  กําหนดผลการเรยีนรูทีค่าดหวงัรายป/รายภาคของรายวิชาตาง ๆ ในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู  โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ของกลุมสาระการเรียนรูและจัดทํา             

รายวิชาพรอมเกณฑการประเมิน 

2.2  กําหนดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาจุดประสงคกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแต

ละกิจกรรม 

2.3  กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

2.4  กําหนดมาตรฐานการอาน  คิดวิเคราะหและการเขียนสื่อความพรอมเกณฑ 

การประเมนิและแนวทางการปรับปรุงแกไขผูเรียนที่มีผลการประเมนิไมนาพึงพอใจ 

2.5  กําหนดวธิีการเทียบโอนผลการเรียน  จํานวนรายวชิา  จํานวนหนวยกิตเพื่อการเทียบ

โอนผลการเรียน 

2.6  กําหนดระเบียบประเมนิผลตาง ๆ ของสถานศึกษา 

           3)  คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีหนาที่ดังนี ้

 3.1  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมพรอมแนวทางการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 3.2  สนับสนนุการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและวัดผลประเมินผลและ

ตัดสินผลตามแนวทางที่กาํหนดไว 

 3.3  พิจารณาใหความเหน็ชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียน  สาระการเรียนรู 

รายป/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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         4) คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา   
มีหนาที่ดังนี ้

4.1  กําหนดแนวทางการพฒันา  แนวทางการประเมิน เกณฑการประเมิน และ 

แนวทางการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.2  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคปลายป/ปลายภาคและ 

การผานชวงชัน้ของผูเรียน 

4.3  จัดระบบการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพงึประสงคดวยวธิีการอันเหมาะสมและ 

สงตอขอวินิจฉัยเพื่อการพฒันาอยางตอเนื่อง 
          5)  คณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห และเขยีนสื่อความ  
มีหนาที่ดังนี ้

 5.1  กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถการอาน  คิด  วิเคราะห

และเขียนสื่อความของผูเรียน 

 5.2  ดําเนินการประเมินความสามารถการอาน  คิด  วิเคราะหและเขียนสื่อความของผูเรียน 

 5.3  ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอาน  คิดวิเคราะหและการเรียนสื่อความ 

ของผูเรียนรายป/รายภาคและการผานชวงชั้น 

           6)  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน   มหีนาที่ดังนี ้

 6.1  จัดทําสาระ  เครื่องมือและวิธีการเทยีบโอนผลการเรียนของรายวชิาและกลุมสาระการ

เรียนรูตาง ๆ  

 6.2  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนที่รองขอ 

 6.3  ประมวลผลและตัดสินผลการเทยีบโอน 

 6.4  เสนอผลการเทยีบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาใหความ

เห็นชอบและเสนอผูบริหารสถานศกึษาตดัสินอนุมัติการเทียบโอน 

           7)  ผูบริหารสถานศึกษา มีหนาที่ดังนี ้

 7.1  เปนเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 7.2  เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการของสถานศกึษา 

 7.3  อนุมัติผลการประเมนิผลการเรียนดานตาง ๆ รายป/รายภาคและตัดสินผลการเรียน

ผานชวงชัน้ 

 7.4  ใหคําแนะนําขอปรึกษาหารือเกี่ยวกบัการดําเนินงานแกบุคลากรในสถานศึกษา 

 7.5  กํากับ  ติดตามใหการดําเนนิงานประเมินผลการเรียนบรรลุเปาหมาย 

 7.6  นําผลการประเมินไปจดัทํารายงานผลการดําเนินงานบรหิารจัดการศึกษา 
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            8)  ครูผูสอน  มหีนาที่ดังนี ้

 8.1  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูและประเมินผลการเรียนในรายวิชาทีรั่บผิดชอบให             

สอดคลองกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 

 8.2  ทําการวดัและประเมินผลระหวางเรียนควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่

กําหนด  พรอมกับปรับปรุงแกไขผูเรียนทีม่ีขอบกพรอง 

 8.3  ประเมินตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาทีส่อนหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ  

เมื่อส้ินสุดการเรียนรายปหรือรายภาค  สงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือกิจกรรมทกุภาคเรียน 

            9)  ครูวัดผล มีหนาที่ดังนี ้

 9.1  สงเสริมพฒันาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนดานตาง ๆ แกครู

และบุคลากรของสถานศึกษา 

 9.2  ใหคําปรึกษา  ติดตาม  กํากับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

หลักวชิาและแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว 

 9.3  ตรวจสอบ กลั่นกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษา   

 9.4  รวมกับนายทะเบียนรวบรวมตรวจสอบและประมวลผลการประเมินผลการเรียนของ

ผูเรียนแตละคน 

          10)  นายทะเบียน  มีหนาที่ดังนี ้

 10.1  รวมกับครูวัดผลรวบรวม  ตรวจสอบและบันทกึประมวลขอมูลผลการประเมนิผลการ

เรียนของผูเรียนแตละคน 

 10.2  ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนของผูเรียนแตละคนเมื่อจบชวงชั้น  เพื่อเสนอ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให

ความเห็นชอบ  และเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการจบชวงชั้น 

 10.3  จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตาง ๆ 

7.  เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาเปนเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่สถานศึกษาจดัทาํขึน้ เพือ่ให

กระทรวงศึกษาธิการใชเปนหลักฐานในการใหการรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผูเรียน  

ซึ่งจะสงผลใหผูเรียน ไดรับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับการรับรองนั้นไปตลอดชีวิต  

ในขณะเดียวกันเอกสารที่จัดทําขึ้นนี้จะใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบรับรองและยืนยัน 
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วุฒิการศึกษาของผูเรียนตลอดไป  สถานศึกษาจึงตองดําเนินการจัดทําโดยใชแบบฟอรมและ

วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  เพื่อใหรูปแบบวิธีการจัดทํา  การควบคุมและการตรวจสอบ

รับรองเอกสารเปนไปอยางมีเอกภาพและมีมาตรฐานในการดําเนินการอยางเดียวกัน  ซึ่งเอกสารมีดังนี้ 
1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) 

 เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเรียนตามสาระการเรียนรูกลุมวิชาและกิจกรรมตาง ๆ 

ที่ไดเรียนในแตละชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงสถานภาพ

และความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคนและใชเปนหลักฐานในการสมัครเขาศึกษาตอ  

สมัครเขาทํางานหรือดําเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ  โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาจะตองจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียนตามรูปแบบที่ 

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยสถานศึกษาจะสั่งซื้อจากหนวยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหจัดพิมพจําหนายเพื่อใหใชเปนแบบเดียวกันซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกในการตรวจสอบขอมูล

และสงตอเอกสารระหวางสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ 

1.2  สถานศึกษาตองจัดทําตนฉบับ  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียนทุกคนเก็บรักษา

ไวตลอดไปและระมัดระวังดูแลรักษาไมใหชํารุดเสียหาย  สูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแกไข    

ขอมูลไดเปนอันขาด  เพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล  สถานศึกษาอาจเก็บขอมูลในเอกสารนี้

ไวในรูปของซีดีรอมหรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได 

1.3  เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาแตละชวง  สถานศึกษาตองจัดทําระเบียนแสดงผลการ

เรียนฉบับผูเรียนใหแกผูเรียน โดยคัดลอกขอมูลจากตนฉบับที่สถานศึกษาไดจัดทําภายหลังไวให

ครบถวนสมบูรณอยาใหตกหลนหรือผิดพลาดไดเปนอันขาด 

1.4  กรณีผูเรียนยายสถานศึกษา  สถานศึกษาจะตองจัดทําระเบยีนแสดงผลการเรียนของ

นักเรียนในชวงชั้นที่กาํลังศึกษาอยู  โดยคดัลอกขอมูลจากตนฉบับที่เปนปจจุบันใหถูกตองสมบูรณ  

ใหผูเรียนนําไปเปนหลักฐานการสมัครเขาเรียนที่สถานศึกษาใหม 

ใหสถานศึกษาใหมที่รับผูเรียนไวจัดทําตนฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน

สําหรับผูเรียนใหม  โดยคัดลอกขอมูลจากเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่ผูเรียน 

นํามาแสดงใหถูกตอง  สําหรับผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมใหโอนผลการเรียนตามเกณฑการ

ประเมินของสถานศึกษาใหมและให เปนไปตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการแลวใชเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม  บันทึกผลการเรียนของผูเรียนตอไป  สวนตนฉบับ

จากสถานศึกษาเดิมใหเก็บไวเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบควบคูกับเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม 

1.5  กรณีผูเรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนของตนไปแลว  เกิดการชํารุด      

สูญหาย  ถาผูเรียนตองการเอกสารฉบับใหม  ใหสถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหมแกผูเรียนโดย  
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คัดลอกจากตนฉบับเอกสารที่เก็บรักษาไว  โดยหัวหนาสถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหนาที่

ในขณะนั้นเปนผูลงนาม 

1.6  กรณีผูเรียนตองการระเบียนแสดงผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ  ใหออกเอกสารตาม 

ขอมูลเดิมของตนฉบับเอกสารดวยภาษาอังกฤษ 

1.7  กรณีตนฉบับเอกสารเกดิการสูญหายใหแจงยกเลิกการใชเอกสาร 
2)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 
เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  9  ปและผูสําเร็จ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของ

ผูเรียนให  ผูเรียนนําไปเปนหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน ขอกําหนดของเอกสาร มีดังนี้ 

2.1  เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล 

2.2  เปนเอกสารที่จะออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณแลวดังนี ้

 1)  ผูสําเร็จหลกัสูตรการศึกษาภาคบังคบั  9  ป (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 

 2)  ผูสําเร็จหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปที ่6) 

2.3  กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดรูปแบบเอกสารใบแทนเอกสารและใบแปลเอกสาร

เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชออกใหแกผูเรียนที่จบการศึกษา  โดยสถานศึกษาเปนผูควบคุม 

การจัดทํา  การเก็บรักษาและการออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเอง 

2.4  กรณีผูเรียนรับเอกสารไปแลว  ถาผูเรียนมีความประสงคขอรับเอกสารนี้ใหมสถานศึกษา

จะตองออกเปนใบแทนให  โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง  ตามรูปแบบ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

2.5  สถานศึกษาจะตองเก็บรักษาและควบคุมแบบพิมพของเอกสารใหปลอดภัยอยาให

ชํารุด  สูญหายหรือมีผูนําไปใชในทางมชิอบเปนอันขาด 
3)  แบบรายงานผูสาํเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
เปนแบบรายงานรายชื่อและขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 

ภาคบังคับ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ  ยืนยันและรับรอง

ความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผู สําเร็จการศึกษาแตละคนตอเขตพื้นที่การศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธิการ   ขอกําหนดของเอกสารมีดังนี้ 

3.1  เปนเอกสารสําหรับรายงานรายชื่อและขอมูลผูสําเรจ็หลักสูตรการศึกษาภาคบงัคับ   

9  ปและสําเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตอหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่

การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2  ใหสถานศึกษาใชแบบพิมพเอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศกึษาธิการกาํหนด 
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3.3  ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารนี้จํานวน  3  ชุด  เก็บรักษาไวใหปลอดภัยที่สถานศึกษา        

1 ชุด  ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  1 ชุดและกระทรวงศึกษาธิการอีก  1  ชุด  ชุดที่เก็บรักษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการถือเปนเอกสารตนฉบับ 

3.4  สถานศึกษาและหนวยงานที่เก็บรักษาเอกสารนี้จะตองดูแลรักษาเอกสารนี้อยาให

ชํารุดเสียหาย  สูญหาย  หรือขอมูลถูกเปลี่ยนแปลงแกไขเปนอันขาดและตองเก็บรักษาไวใน

สถานที่มีความปลอดภัยไวตลอดไปเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูล  สถานศึกษาอาจเก็บ

ขอมูลในเอกสารนี้ไวในรูปของซีดีรอมหรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได 

3.5  สถานศึกษาจะตองจัดสงเอกสารที่จัดทําเรียบรอยแลวไปใหหนวยงานที่กําหนด

ภายในเวลา  30  วัน  หลังจากผูเรียนไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
เอกสารหลกัฐานการศึกษาที่สถานศกึษาดําเนนิการเอง 

เปนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับบันทึกตรวจสอบ  

รายงานและรับรองขอมูลผลการดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียน

ของสถานศึกษาในลักษณะตาง ๆ ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําเอกสารของสถานศึกษามีความ

สอดคลองกับแนวปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ซึ่งแตละสถานศึกษาไดกําหนดไว  ทําใหเกิดความคลองตัว

และประสิทธิภาพในการดําเนินการของสถานศึกษา จึงใหแตละสถานศึกษาสามารถดําเนินการ

ออกแบบจัดทําและควบคุมการใชเอกสารหลักฐานการศึกษาสวนหนึ่งไดเอง 

เอกสารหลกัฐานการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถดาํเนนิการเอง  มีดังนี ้
1.  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 

เปนเอกสารรายงานพัฒนาการ  ดานคุณลักษณะของผูเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม   จริยธรรม   

คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ  เพื่อ

การแกปญหาหรือสรางเอกลักษณใหผูเรียนตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการ

ประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนในแตละชวงชั้น  สถานศึกษาจะตองจัดทําเอกสารนี้ใหผูเรียนทุก ๆ ดาน  ควบคูกับ

ระเบียนแสดงผลการเรียนของผูเรียนเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเรียนเพื่อ

ประกอบในการสมัครเขาศึกษาตอหรือสมัครทํางาน 

ขอกําหนดของเอกสารมีดังนี ้

1.1  เปนเอกสารแสดงพัฒนาการหรือสภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละ 

ประการของผูเรียนในแตละชวงชัน้ 

1.2  ขอมูลที่จะบันทึกในเอกสารมีดังนี ้

1) เลขที่เอกสาร 
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2) ชื่อสถานศึกษา 

3) ชวงชัน้ที่เรียน 

4) ชื่อ – ชื่อสกุลและขอมูลสวนตัวของผูเรียน 

5) รายการคุณธรรม  จริยธรรม  คานยิมและคณุลักษณะอันพึงประสงค 

6) ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงคแตละประการ 
7) รูปถายของผูเรียน 

8) ลายเซน็ของผูจัดทําเอกสาร 
9) ลายเซน็ของหวัหนาสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา 

10) วัน เดือน ปทีอ่อกเอกสาร 

1.3 สถานศกึษาเปนผูออกแบบและจัดทําเอกสารใหมีความสวยงามและคงทนถาวร 
สามารถเก็บรักษาไวไดตลอดไป 

          1.4  สถานศึกษาจะตองออกเอกสารนี้ใหกับผูสําเร็จการศึกษาแตละชวงชั้นให 

สอดคลองกับเกณฑการผานชวงชั้นตาง ๆ และตองจัดทําสําเนาเอกสารที่ออกใหกับผูสําเร็จ 

การศึกษาเก็บรักษาไวที่สถานศึกษาตลอดไปดวย 

          1.5  กรณีผูเรียนรับเอกสารนี้ไปแลว  ถามีความประสงคจะขอรับเอกสารนี้ใหม       

สถานศึกษาจะตองออกเปนใบแทนให  โดยใบแทนจะตองมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง 

ตามลักษณะที่สถานศึกษากําหนดและจะมีขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจริงคือ 

  1)  อางเลขที่ของเอกสารจรงิที่เคยออกใหไปแลว 

  2)  สาเหตุของการออกเอกสารใบแทน 

           1.6  สถานศกึษาจะตองเก็บรักษาเอกสารตนฉบบัและควบคุมแบบฟอรมของ

เอกสารใหปลอดภัยอยาใหสูญหาย  มีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลหรือมีผูใดนําไปใชในทางมิชอบ  

เปนอันขาด   

           1.7  ใหผูเรียนเก็บรักษาเอกสารนี้ไวเปนหลักฐานการศึกษาเชนเดียวกับระเบียน

แสดงผลการเรียน (ปพ.1)  เพราะจะตองนําไปแสดงเพื่อการสมัครเขาศึกษาตอหรือสมัครงานควบคูกัน 
2.  เอกสารบนัทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 
 เปนเอกสารสําหรับผูสอนใชบันทึกเวลาเรียน  ขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน

และขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละคนที่เรียนในหองหรือกลุม

เดียวกัน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับปรุง  แกไข สงเสริมและตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียน  รวมทั้งใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ  ยืนยัน  สภาพการเรียน  การมี

สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน 
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 ขอกําหนดของเอกสารมีดังนี ้

 2.1  ใชบันทึกเวลาเรียน  ขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนและขอมูลการพัฒนา           

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทั้งหองหรือกลุมที่เรียนรวมกัน  โดยบันทึกเปนรายบุคคล 

 2.2  ขอมูลที่จะบันทึกในเอกสารอยางนอยควรมีดังนี ้

1) ขอมูลของสถานศึกษา 

2) ชื่อ – ชื่อสกุล  ผูสอนหรือทีป่รึกษา 

3) ชื่อ -  ชื่อสกุลและเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนทุกคนที่เรียนในหองหรือ 

กลุมที่เรียนรวมกัน 

4) ลักษณะการใชเวลาในการเขาเรียนหรือรวมกิจกรรมการเรียนของผูเรียนใน 

ชวงเวลาที่สถานศึกษากําหนดใหเปนเวลาเรียน  จําแนกเปน  เวลามา  มาสาย  ปวย  ลา  ขาด 

5) สรุปรวมเวลาเรียนของผูเรียนแตละคน 

6) เวลาเรียนของแตละคน  คิดเปนรอยละของเวลาเรียนเต็ม 

7) รายการผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายป/รายภาค (ตามระดับชั้นที่ใชเอกสาร) 

8) ระดับผลการเรียน 

9) เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียน 

10) ขอมูลผลการวดัและประเมินผลการเรียนระหวางเรียน  ปลายภาค/ปลายป 

11) ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 

12) รายการคุณลกัษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษา 

13) เกณฑหรือขอบงชี้ในการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศึกษา 

14) ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศกึษา 

15) ผลการประเมนิการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียน 

2.3 ลักษณะการบันทกึขอมูล 

1) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแตละรายวิชา  โดยบันทึก 

เวลาเรียนของผูเรียนทัง้หองหรือกลุมตลอดการเรียนในแตละรายวิชา 

2) การบันทึกขอมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนใหบันทึกคะแนนและ 

ขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา  โดยบันทึกขอมูลของ  ทุกคนในหองหรือกลุม

เดียวกันไวในเลมเดียวกันใหเสร็จสมบูรณในแตละรายวิชา 

3) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหบันทึกผลการประเมิน 

ผูเรียนทุกคนในหองหรือกลุมเดียวกันจากผูประเมินทุกฝายแตละภาคไวในเอกสารเลมเดียวกันโดย

อาจารยที่ปรึกษาเปนผูบันทึก   ผลการประเมินอาจบันทึกเปนคะแนนที่ไดจากเครื่องมือที่ใชในการ
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ประเมินแตละประเภทหรือบันทึกเปนเสนพัฒนาการ (Profile) หรือคําบรรยายสภาพคุณลักษณะ

อันพึงประสงคแตละประการได 

4) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน 

ใหบันทึกผลการประเมินผูเรียนทุกคนในหองหรือกลุมเดียวกันจากผูประเมินที่สถานศึกษากําหนด

ไวในเอกสารเลมเดียวกัน  โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูบันทึก 

5) การออกแบบและจัดทําเอกสาร  สถานศึกษาเปนผูออกแบบจัดทําเอกสารโดย 

คํานึงถึงความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของขอมูล  ความสะดวก  ชัดเจนในการบันทึกขอมูลและ

การนําเอกสารไปใชเปนสําคัญ  สถานศึกษาอาจออกแบบใหบันทึกขอมูลในขอ (1) (2) และ (3)          

ไวในเลมเดียวกันหรือแยกกันก็ได 

6) กรณีผูเรียนยายสถานศึกษาระหวางป (สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่  1-3, 4-6  

และมัธยมศึกษาปที่  1-3)  หรือยายสถานศึกษาระหวางภาค (สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

 4-6)  ใหสถานศึกษาจัดทําใบแจงจํานวนเวลาเรียน  ขอมูลผลการเรียน  ผลการประเมิน

คุณลักษณะ  อันพึงประสงคและผลการประเมินความสามารถการอานคิดวิเคราะหและเขียนของ

ผูเรียนในปหรือภาคเรียนที่กําลังเรียน  โดยคัดลอกจากเอกสารนี้ใหผูเรียนนําไปใหสถานศึกษาที่รับ

ผูเรียนเขาศึกษาตอใชเปนขอมูลสําหรับรวมกับขอมูลที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาใหมเปนขอมูลผล

การพัฒนาของผูเรียนตอไป 

7) แบบบันทกึผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียนเมื่อใชกรอกขอมูลแลวสถานศึกษา 

จะตองเก็บรักษาไวเปนหลกัฐานสาํหรับตรวจสอบเปนเวลาอยางนอย  3  ป       
3.  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
 เปนเอกสารสําหรับบันทกึขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  พฒันาการในดานตาง ๆ และขอมูล

อ่ืนๆ ของผูเรียน ทัง้ที่สถานศึกษาและทีบ่าน เพื่อใชสําหรับส่ือสารระหวางสถานศกึษากบัผูปกครอง

ของผูเรียนใหรับทราบและเกดิความเขาใจในตัวผูเรียนรวมกัน  ขอกําหนดของเอกสารมีดังนี ้

3.1 เปนเอกสารสําหรับบันทกึขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 

3.2 ขอมูลที่บันทึกในเอกสารอยางนอยควรมีดังนี ้
1) ขอมูลสวนตัวของผูเรียนและเลขประจําตวัประชาชนของผูเรียน 

2) เวลาเรียน 

3) การวัดและประเมินผลการเรยีนและการตัดสินผลการเรยีน 

4) ผลงานหรือความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ (เปนการนํารายชือ่ผลงานดีเดน 

ของผูเรียน  ทัง้ที่เกิดจากการเรียนโดยตรงและเกิดจากการดําเนนิงานสวนตัวมาบนัทึกไวปละ  
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1 -2 ชิ้น  โดยผูเรียนเปนผูกรอก  แลวใหผูปกครองและสถานศกึษารวมกันรับรองและแสดง

ความเห็นตอผลงานแตละชิน้) 

5) ความเห็นของสถานศกึษาและผูปกครองที่มีตอผูเรียนเกี่ยวกบัผลการเรียน 

6) รายการคุณลกัษณะอันพึงประสงคของสถานศกึษา 

7) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละประการอาจรายงานผลการ 
ประเมินเปนเสนพัฒนาการ (Profile) หรือคําบรรยายสรุปสภาพคุณลักษณะอันพึงประสงคก็ได 

8) รายการกจิกรรมและผลการประเมินกจิกรรม 

9) ผลการประเมนิความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ 

10) รูปถายของผูเรียน 

11) ลายมือชื่อของผูจัดทาํเอกสาร 
12) ลายมือชื่อของหวัหนาสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา 

13) วัน เดือน ปที่รายงานขอมูล 

14) ขอมูลอ่ืนที่สถานศึกษาเห็นสมควรนํามาบันทกึไว 
3.3 สถานศึกษาเปนผูออกแบบจัดทําเอกสารนี้ใชเองใหเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน 

3.4 สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบันและสงเอกสารนี้ใหผูปกครอง 

ของผูเรียนอยางตอเนื่องเมื่อมีการบันทึกขอมูลใหม ๆ ไมควรนอยกวาภาคเรียนละ  2  คร้ัง 

3.5 กรณีผูเรียนยายสถานศึกษาใหผูเรียนนําเอกสารรายงานผลการพัฒนาผูเรียน 

รายบุคคล  ฉบับที่กาํลังใชอยูไปใหสถานศึกษาแหงใหมเพื่อใชดุลยพนิิจวา  จะใชเอกสารฉบับเดมิ

ตอไปหรือจัดทําเอกสารใหม  ถาสถานศกึษาแหงใหมจะจัดทําเอกสารใหมเมื่อคัดลอกขอมูลจาก

เอกสารเดิมลงในเอกสารใหมแลวใหคืนเอกสารเดิมแกผูเรียนนาํไปเกบ็รักษาไว 

3.6 ใหผูเรียนเก็บสะสมเอกสารนี้ไวใหครบถวนตลอดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานทั้ง 12  ป  โดยเก็บรวมไวกับระเบียนสะสม (ปพ.8) 
4.  ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 
 เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับผูเรียนเปนการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทาง 

การศึกษาของผูเรียนเปนการชั่วคราวทั้งกรณีผูเรียนยังไมสําเร็จการศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว    

ขอกําหนดของเอกสารมีดังนี้ 

 4.1  เปนเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนเปนการชั่วคราวที่สถานศึกษา

ออกใหแกผูเรียน  เพื่อนําไปใชแทนระเบียนแสดงผลการเรียน  แบบแสดงพัฒนาการคุณลักษณะ

อันพึงประสงคหรือหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาในการสมัครสอบ  สมัครงานหรือศึกษาตอ 

 4.2  เปนเอกสารที่สถานศึกษาสามารถออกใหกับผูเรียนทกุระดับชั้น 

88 



 

 

311 

4.3  ขอมูลที่จะบันทึกในเอกสารมีดังนี ้

1) ชื่อสถานศึกษาและสถานทีต้ั่ง 
2) ชื่อ – ชื่อสกุล ผูเรียน  เลขประจําตัวนักเรียนและเลขประจําตัวประชาชน 

3) สถานภาพทางการศึกษาของผูเรียนที่สถานศึกษาใหการรับรอง 
4) วัน  เดือน  ป ที่ออกเอกสาร 

5) รูปถายของผูเรียน 

6) ลายมือชื่อผูจดัทําเอกสาร 
7) ลายมือชื่อผูบริหารสถานศึกษา 

 4.4  สถานศึกษาเปนผูออกแบบ  จัดทาํและควบคุมการออกเอกสารเอง 

 4.5  ใบรับรองผลการเรียนมชีวงระยะเวลารับรอง  120  วัน 
5.  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
 เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาทางการและผลงานดานตาง ๆ ของผูเรียน

ทั้งที่สถานศึกษาและที่บานเพื่อประโยชนในการแนะแนวผูเรียนในทุก ๆ ดาน  ขอกําหนดของ

เอกสารมีดังนี้ 

 5.1  มีรายการสําหรับบันทกึขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ เปน                  

รายบุคคล 

 5.2  สถานศึกษาเปนผูออกแบบจัดทําเอกสารใหเหมาะสมกับสถานศึกษาของตนและใหมี 

ความคงทนสามารถเก็บรักษาและใชตอเนื่องไดตลอด  12  ป 

 5.3  เปนเอกสารที่ผูเรียนใชตอเนื่องกันไดตลอด  12  ป  ทั้งกรณีศึกษาในสถานศึกษา           

เดียวกันหรือยายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 

 5.4  สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน  ขอมูลบางอยางอาจให                 

ผูปกครองเปนผูกรอกหรือใหความเห็นหรือไดรับทราบดวยได 
6.  สมุดบันทึกผลการเรียนรู  (ปพ.9) 
 เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนแตละชวงชั้น  

ตามโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียน  พรอมดวยผลการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชา  

ผูเรียนใชสําหรับศึกษาและแสดงใหบุคคลหรือหนวยงานที่สนใจไดรูโครงสรางหลักสูตรและ

รายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ ของโรงเรียน  พรอมดวยผลการเรียนของนักเรียนจากการเรียนแต

ละรายวิชา 

 ลักษณะการจัดทํา 

 1.  จัดทําเปนรายบุคคลและมอบใหผูเรียนแตละคนเมื่อเร่ิมการศึกษาแตละชวงชั้น 
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 2.  โรงเรียนออกแบบและจัดทําแบบฟอรมเองใหเหมาะสมในการบันทึกผลและรายงานผล

การเรียนของผูเรียน 

 3.  เมื่อส้ินสุดภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา  ใหสถานศึกษาสงสมุดบันทึกผลการเรียนรูที่

บันทึกผลการเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เรียนในภาคเรียนหรือปนั้น ๆ ใหผูปกครองทราบ 

 4.  เมื่อผูเรียนจบชวงชั้นใหสถานศึกษาสรุปผลการเรียนตามรายการในแบบฟอรมสรุปผล

การเรียนตลอดชวงชั้น  แลวมอบใหผูเรียนนําไปเก็บรักษาและใชเปนหลักฐานอางอิงผลการเรียน

ของตน 

 5.  กรณีผูเรียนออกจากสถานศึกษาระหวางชวงชั้น  ใหสถานศึกษากรอกขอมูลผลการเรียน

ทั้งหมดของผูเรียนที่เรียนได  รวมทั้งจัดทําสรุปผลการเรียนตามที่เปนจริง  ผูเรียนนําสมุดไปมอบให

สถานศึกษาที่เขาใหมเพื่อเทียบโอนผลการเรียน 
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คูมือการสนทนากลุม 

ครูผูสอน 
 
จุดประสงค 

1) เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการและความจําเปนในการพัฒนา 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของคือครูผูสอนไดแสดงความคิดใหขอมูลรายละเอยีด 
การดําเนินการ 

ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมดวยตนเองโดยมีผูชวยในการดําเนินการสนทนากลุมที่มี

ประสบการณจํานวน  2  คน  ทําหนาที่ในการจดบันทึกขอมูล  1  คน และอํานวยความสะดวกใน 

การสนทนากลุม 1  คน  โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1) นัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสนทนากลุม 

2) จัดกลุมสนทนาโดยมีการบันทึกเสียงไว 
3) การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาที่รวบรวมได 

อุปกรณทีใ่ชในการสนทนากลุม 
1) เครื่องบนัทกึเสียง 
2) แถบบนัทึกเสยีง 
3) คูมือการสนทนากลุม 

4) ของที่ระลึก    

5) สมุดบนัทกึ  ดินสอ  ปากกา 

6) เครื่องดืม่  ของวาง 
แนวทางในการสนทนากลุม 

1) การเริ่มตนการสนทนาดวยการสรางปฏิสัมพันธที่ดีและความคุนเคยใหเกิดกับผูเขารวมการสนทนา   
เชน   

-   กลาวตอนรับ  แสดงความขอบคุณทีใ่หความรวมมือ   

-  แนะนาํตนเองและทมีงาน 

-  ชี้แจงวัตถุประสงคในการสนทนากลุมความสําคญัของขอมูลที่จะไดรับจากการสนทนากลุม 

-  อธิบายใหผูรวมสนทนาเขาใจกระบวนการในการสนทนากลุม เชน  ขออนุญาตบันทึกเทป 

และขอมลูที่ไดจะเปนความลบัโดยไมเปดเผยชื่อสกุลของผูเขารวมสนทนา 

คส 1.1 
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- เร่ิมคําถามอุนเครื่องดวยการสนทนาเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการสนทนา 

เชน  เปนครูสอนระดับชัน้ใด  สอนวิชาอะไรบาง  เปนตน 

2)  การสนทนาเพือ่เขาสูประเดน็ที่ตองการ โดยใชคําถามหลกัและคาํถามขยาย  ซึง่สามารถ 

ยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดในสภาพการณจริง  เชน 

- ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหาอุปสรรค  

การนาํผลการประเมินไปใช   
คําถามหลกั 

  -  ปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ใครเปนผูวัดและประเมินผล  วัดและประเมินผลอยางไร 

  -  มีการนาํผลการประเมนิไปใชหรือไม อยางไร 

 3)   การสนทนากลุมไมควรใชเวลาเกิน  2  ชั่วโมง และเมื่อสนทนากลุมแลวกลาวขอบคุณ 

และมอบของที่ระลึกตอบแทนผูเขารวมสนทนาแมจะเปนสิ่งเล็กนอย    แตในทางจิตวิทยาแลว 

เปนสิ่งสาํคัญมากสาํหรับการแสดงออกซึง่ความมีน้าํใจของผูที่ทาํการสนทนา 

ประเด็นในการสนทนากลุมครูผูสอน 
1. ขอมูลทัว่ไป เชน  อายุ  หนาที่ที่รับผิดชอบ  

คําถามหลกั 
  -   ครูผูสอนทีน่ี่สวนใหญอายุเทาไร   ระยะเวลาที่แตละทานทาํงานที่โรงเรียนนี้  หนาที่

ที่ไดรับมอบหมายทั้งการสอนและนอกเหนือจากการสอนคืออะไร 
คําถามขยาย 

  -  เพราะอะไรจึงเลือกสอนทีโ่รงเรียนนี ้

  -  หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายเปนอยางไร   

                        -   มีเวลาในการเตรียมการสอนหรือไม  เพราะอะไร 
2.  ขอมูลเกีย่วกับสภาพปจจบัุนของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหาอุปสรรค  
การนาํผลการประเมินไปใช 

คําถามหลกั 
  -  ปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ทานทําอยางไร 

คําถามขยาย 
  -  ใครเปนผูวัดและประเมินผล  วัดและประเมินผลอยางไร 

  -  มีการนาํผลการประเมนิไปใชหรือไม อยางไร 

  -  มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม อยางไรในการวัดและประเมินผล 
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3.  ขอมูลเกีย่วกับหลกัการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   
คําถามหลกั 

  -  ทานเขาใจหลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544    อยางไร 
คําถามขยาย 

  -  โรงเรียนไดทําการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 

หรือไม เพราะอะไร 

  -  มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม อยางไรในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือไม  เพราะอะไร 
4.  ขอมูลเกีย่วกับบทบาทของผูเกี่ยวของที่มีตอการวัดและประเมินผล 

คําถามหลกั 
  -  บทบาทของผูเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544  เปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ผูเกี่ยวของกบัการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  

คือใครบาง   แตละฝายมีบทบาทอยางไร 
5. ขอมูลเกี่ยวกบัการมสีวนรวมในการวัดและประเมนิผลของผูเกี่ยวของ  

คําถามหลกั 
- ปจจุบันผูเกี่ยวของมีสวนรวมกับการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  อยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ปจจุบันผูเกีย่วของแตละฝายมีสวนรวมอยางไร   

  -  ในความเปนจริงแลวแตละฝายควรจะมสีวนรวมอยางไร 
6.  ขอมลูเกี่ยวกบัองคประกอบ ขัน้ตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรยีน 

คําถามหลกั 
  -  องคประกอบ ข้ันตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ในการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีข้ันตอนอยางไร 

  -  ใครควรมีสวนรวมบาง 

-  องคประกอบในการพัฒนาระบบควรมีอะไรบาง 
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คูมือการสนทนากลุม 
ผูปกครอง 

 
จุดประสงค 

1) เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการและความจําเปนในการพัฒนา 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของคือผูปกครองไดแสดงความคิดใหขอมูลรายละเอียด 
การดําเนินการ 

ผูวิจัยดาํเนนิการสนทนากลุมดวยตนเองโดยมีผูชวยในการดําเนนิการสนทนากลุมที่มีประสบการณ

จํานวน  2  คน  ทาํหนาที่ในการจดบันทกึขอมลู  1  คน และอํานวยความสะดวกในการสนทนากลุม 1  คน  

โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1) นัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสนทนากลุม 

2) จัดกลุมสนทนาโดยมีการบันทึกเสียงไว 
3) การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาที่รวบรวมได 

อุปกรณทีใ่ชในการสนทนากลุม 
1) เครื่องบนัทกึเสียง 
2) แถบบนัทึกเสยีง 
3) คูมือการสนทนากลุม 

4) ของที่ระลึก    

5) สมุดบนัทกึ  ดินสอ  ปากกา 

6) เครื่องดืม่  ของวาง 
แนวทางในการสนทนากลุม 

1) การเริ่มตนการสนทนาดวยการสรางปฏิสัมพนัธที่ดีและความคุนเคยใหเกิดกับผูเขารวม 

การสนทนา   เชน   

-   กลาวตอนรับ  แสดงความขอบคุณทีใ่หความรวมมือ   

-  แนะนาํตนเองและทมีงาน 

-  ชี้แจงวัตถุประสงคในการสนทนากลุมความสําคัญของขอมูลที่จะไดรับจากการสนทนากลุม 

-  อธิบายใหผูรวมสนทนาเขาใจกระบวนการในการสนทนากลุม เชน  ขออนญุาตบนัทึกเทป 

และขอมลูที่ไดจะเปนความลบัโดยไมเปดเผยชื่อสกุลของผูเขารวมสนทนา 

คส 1.2 
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- เร่ิมคําถามอุนเครื่องดวยการสนทนาเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการสนทนา  

เชน  เปนผูปกครองนกัเรยีนระดับชัน้ใด  ทาํงานอะไร  เปนตน 

2)  การสนทนาเพือ่เขาสูประเดน็ที่ตองการ โดยใชคําถามหลกัและคาํถามขยาย  ซึง่สามารถ 

ยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดในสภาพการณจริง  เชน 

- ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหา 

อุปสรรค  การนําผลการประเมินไปใช   
คําถามหลกั 

  -  ปจจุบันการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนเปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ใครเปนผูวัดและประเมินผล  วัดและประเมินผลอยางไร 

  -  มีการนาํผลการประเมนิไปใชหรือไม อยางไร 

 3)  การสนทนากลุมไมควรใชเวลาเกิน  2  ชั่วโมงและเมือ่สนทนากลุมแลวกลาวขอบคุณและ

มอบของที่ระลึกตอบแทนผูเขารวมสนทนาแมจะเปนสิ่งเล็กนอยแตในทางจิตวทิยาแลวเปนสิง่สําคญั

มากสาํหรับการแสดงออกซึง่ความมีน้าํใจของผูที่ทาํการสนทนา 

ประเด็นในการสนทนากลุมผูปกครอง 
1. ขอมูลทัว่ไป เชน  อายุ  อาชีพ     

คําถามหลกั 
  -   ผูปกครองอายุเทาไร   ประกอบอาชพีอะไร 

คําถามขยาย 
-  เพราะอะไรจึงใหลูกเรียนที่โรงเรียนนี ้

  -  สนิทสนมคุนเคยกับทางโรงเรียนหรือไม  อยางไร 
2.  ขอมูลเกีย่วกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหาอุปสรรค  
การนาํผลการประเมินไปใช 

คําถามหลกั 
  -  ปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนอยางไร  

คําถามขยาย 
  -  ใครเปนผูวัดและประเมินผล  วัดและประเมินผลอยางไร 

  -  ครูไดแจงผลการประเมนิใหทราบหรือไม  อยางไร 

  -  มีการนาํผลการประเมนิไปใชหรือไม อยางไร 

  -  มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม อยางไรในการวัดและประเมินผล 
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3.  ขอมูลเกีย่วกับหลกัการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   
คําถามหลกั 

  -  ทานเขาใจหลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544              

หรือไม  อยางไร 
คําถามขยาย 

  -  โรงเรียนไดทําการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

หรือไม เพราะอะไร 

  -  มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม อยางไรในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือไม เพราะอะไร 
4.  ขอมูลเกีย่วกับบทบาทของผูเกี่ยวของที่มีตอการวัดและประเมินผล 

คําถามหลกั 
  -  บทบาทของผูเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544  เปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ผูเกี่ยวของกบัการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  

คือใครบาง   แตละฝายมีบทบาทอยางไร เชน  ครู  นักเรยีน  ผูปกครอง 

  -  ตัวทานไดมบีทบาทอยางไรในการวัดและประเมินผลในโรงเรียนในปจจุบันและ 

ควรมีบทบาทอะไรมากกวานี ้
5. ขอมูลเกี่ยวกบัการมสีวนรวมในการวัดและประเมนิผลของผูเกี่ยวของ  

คําถามหลกั 
- ปจจุบันผูเกี่ยวของมีสวนรวมกับการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  อยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ปจจุบันผูปกครองมีสวนรวมอยางไร  นกัเรียนมีสวนรวมอยางไร 

  -  ผูปกครองควรจะมีสวนรวมมากกวานีห้รือไม  อยางไร 
6.  ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ ขั้นตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

คําถามหลกั 
- องคประกอบ ข้ันตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 
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คําถามขยาย 
  -  ในการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีข้ันตอนอยางไร 

  -  ใครควรมีสวนรวมบาง 

  -  องคประกอบในการพัฒนาระบบควรมีอะไรบาง 

-  ผูปกครองควรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบอยางไร 
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คูมือการสนทนากลุม 
นักเรียน 

 
จุดประสงค 

1) เพื่อใหไดขอมลูเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการและความจําเปนในการพัฒนา 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของคือผูปกครองไดแสดงความคิดใหขอมูลรายละเอียด 
การดําเนินการ 

ผูวิจัยดาํเนนิการสนทนากลุมดวยตนเองโดยมีผูชวยในการดําเนนิการสนทนากลุมที่มีประสบการณ

จํานวน  2  คน  ทาํหนาที่ในการจดบันทกึขอมูล  1  คน และอํานวยความสะดวกในการสนทนากลุม 1  คน  

โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1) นัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการสนทนากลุม 

2) จัดกลุมสนทนาโดยมีการบันทึกเสียงไว 
3) การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาที่รวบรวมได 

อุปกรณทีใ่ชในการสนทนากลุม 
1) เครื่องบนัทกึเสียง 
2) แถบบนัทึกเสยีง 
3) คูมือการสนทนากลุม 

4) ของที่ระลึก    

5) สมุดบนัทกึ  ดินสอ  ปากกา 

6) เครื่องดืม่  ของวาง 
แนวทางในการสนทนากลุม 

1) การเริ่มตนการสนทนาดวยการสรางปฏิสัมพันธที่ดีและความคุนเคยใหเกิดกับผูเขารวม 

การสนทนา   เชน   

-   กลาวตอนรับ  แสดงความขอบคุณทีใ่หความรวมมือ   

-  แนะนาํตนเองและทมีงาน 

-  ชี้แจงวัตถุประสงคในการสนทนากลุมความสําคัญของขอมูลที่จะไดรับจากการสนทนากลุม 

-  อธิบายใหผูรวมสนทนาเขาใจกระบวนการในการสนทนากลุม เชน  ขออนญุาตบนัทึกเทป 

และขอมลูที่ไดจะเปนความลบัโดยไมเปดเผยชื่อสกุลของผูเขารวมสนทนา 

คส 1.2 
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- เร่ิมคําถามอุนเครื่องดวยการสนทนาเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการสนทนา  

เชน  เปนนกัเรยีนระดับชัน้ใด  ใครเปนครูประจําชัน้   ผูปกครองประกอบอาชพีอะไร  เปนตน 

2)  การสนทนาเพือ่เขาสูประเดน็ที่ตองการ โดยใชคําถามหลกัและคาํถามขยาย  ซึง่สามารถ 

ยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดในสภาพการณจริง  เชน 

- ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหา 

อุปสรรค  การนําผลการประเมินไปใช   
คําถามหลกั 

  -  ปจจุบันการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนเปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ใครเปนผูวัดและประเมินผล  วัดและประเมินผลอยางไร 

  -  มีการนาํผลการประเมนิไปใชหรือไม อยางไร 

 3)  การสนทนากลุมไมควรใชเวลาเกิน  2  ชั่วโมงและเมือ่สนทนากลุมแลวกลาวขอบคุณและ

มอบของที่ระลึกตอบแทนผูเขารวมสนทนาแมจะเปนสิ่งเล็กนอยแตในทางจติวทิยาแลวเปนสิง่สําคญั

มากสาํหรับการแสดงออกซึง่ความมีน้าํใจของผูที่ทาํการสนทนา 

ประเด็นในการสนทนากลุมนักเรียน 
1. ขอมูลทั่วไป เชน   ระดับชั้น  ผลการเรียน     

คําถามหลกั 
  -  นักเรียนกําลังเรียนชั้นอะไรบาง 

คําถามขยาย 
-   อาจารยทานใดเปนครูประจําชัน้ 

  -  ผลการเรียนของนักเรียนเปนอยางไร 
2.  ขอมูลเกีย่วกับสภาพปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  ปญหาอุปสรรค  
การนาํผลการประเมินไปใช 

คําถามหลกั 
  -  ปจจุบันของการวัดและประเมินผลระดับในชั้นเรียนของนักเรียนเปนอยางไร  

คําถามขยาย 
  -  ใครเปนผูวัดและประเมินผล  วัดและประเมินผลอยางไร 

  -  ครูไดแจงผลการประเมนิใหทราบหรือไม  อยางไร 

  -  มีการนาํผลการประเมนิไปใชหรือไม อยางไร 

  -  มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม อยางไรในการวัดและประเมินผล 
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3.  ขอมูลเกีย่วกับหลกัการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544   
คําถามหลกั 

  -  นักเรียนเขาใจหลักการวัดและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พ.ศ.2544 หรือไม  อยางไร 
คําถามขยาย 

  -  โรงเรียนไดทําการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

หรือไม เพราะอะไร 

  -  มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม อยางไรในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือไม เพราะอะไร 
4.  ขอมูลเกีย่วกับบทบาทของผูเกี่ยวของที่มีตอการวัดและประเมินผล 

คําถามหลกั 
  -  บทบาทของผูเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544  เปนอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ผูเกี่ยวของกบัการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  

คือใครบาง   แตละฝายมีบทบาทอยางไร เชน  ครู  นักเรยีน  ผูปกครอง 

  -  ตัวนักเรียนไดมีบทบาทอยางไรในการวัดและประเมินผลในหองเรียนปจจุบันและ 

ควรมีบทบาทอะไรมากกวานี ้
5.  ขอมลูเกีย่วกับการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลของผูเกี่ยวของ  

คําถามหลกั 
- ปจจุบันมีใครบางมีสวนรวมกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  และมีสวนรวมอยางไร 
คําถามขยาย 

  -  ปจจุบันครู  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมอยางไร  นกัเรียนมีสวนรวมอยางไร 

  -  ครู ผูปกครองและชุมชนควรจะมีสวนรวมมากกวานีห้รือไม  อยางไร 

  -  นกัเรียนควรมีสวนรวมมากกวานีห้รือไม  อยางไร 
6.  ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ ขั้นตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

คําถามหลกั 
- องคประกอบ ข้ันตอนและการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 
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คําถามขยาย 
  -  ในการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีข้ันตอนอยางไร 

  -  ใครควรมีสวนรวมบาง 

  -  องคประกอบในการพัฒนาระบบควรมีอะไรบาง 

-  นักเรียนควรมีสวนรวมในการพัฒนาระบบอยางไร 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ผูบริหาร 
 
 
ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1)  ขอมูลทัว่ไปของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ - สกุล…………………………………………………วฒุิการศึกษา…………………………… 

ตําแหนง……………………………………อายุราชการ…………ป   ทาํงานที่โรงเรียนนี้……….ป 

ภาระงานสอนในปจจุบัน…………………………………………………………………………… 

ภาระอื่นนอกจากงานสอน…………………………………………………………………………. 

ภูมิลําเนาเดิม…………………………………………………………………………………………            

ปจจุบันพักที…่……………………………………………………………………………………… 

2) เหตุผลที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

3) ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ไดแก 

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

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

………………............................................................................................................................. 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
1. สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

1.1 โรงเรียนมีการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนอยางไร 
1.2 โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหรอืไม  อยางไร 
1.3 โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนหรือไม  อยางไร 
1.4 ปญหาสาํคัญของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนคอือะไร  และควรแกปญหาอยางไร 
 

บส 1.1 
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2. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  

2.1 ทานเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544 อยางไร 

2.2 ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

2.3 มีความเปนไปไดหรือไมในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  เพราะอะไร 

3. บทบาทและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.1 ปจจุบันผูเกี่ยวของในการวดัและประเมินผลมีใครบาง 
3.2 แตละฝายมีบทบาทอยางไร 
3.3 แตละฝายมีสวนรวมอยางไร 
3.4 ทานมีบทบาทอยางไร 
3.5 ทานมีสวนรวมอยางไร 
3.6 ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544  

ผูเกี่ยวของควรมีใครบาง  และควรมีบทบาทอยางไร 

3.7 จะมีปญหาและอุปสรรคหรือไมในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.8 ทานคิดอยางไรกับบทบาทและการมีสวนรวมของผูเกีย่วของในการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

4. องคประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

4.1 องคประกอบในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีอะไรบาง 

4.2 ข้ันตอนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 

4.3 ทานคิดอยางไรกับการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ครูผูสอน 
 
 
ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1)  ขอมูลทัว่ไปของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ - สกุล………………………………………………………วฒุิการศึกษา……………………… 

ตําแหนง…………………………………อายุราชการ……………ป  ทํางานทีโ่รงเรียนนี้……….ป 

ภาระงานสอนในปจจุบัน…………………………………………………………………………… 

ภาระอื่นนอกจากงานสอน…………………………………………………………………………… 

ภูมิลําเนาเดิม………………………………………………………………………………………            

ปจจุบันพักที…่……………………………………………………………………………………… 

2) เหตุผลที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียนนี้ 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

3) ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ไดแก 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
1. สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

1.1 โรงเรียนมีการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนอยางไร 
1.2 ทานวัดและประเมินผลในชัน้เรียนอยางไร  มีปญหาหรือไมอยางไร    
1.3 โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียนหรอืไม  อยางไร 
1.4 โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนหรือไม  อยางไร 

บส 1.2 
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1.5 ปญหาสาํคัญของการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนคอือะไร  และควรแกปญหาอยางไร 
1.6 ทานมีความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนหรือไม  

 เพราะอะไร 

2. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  

2.1 ทานเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544 อยางไร 

2.2 ทานมีความคิดเหน็อยางไรกับการพฒันาระบบการวดัและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

2.3 มีความเปนไปไดหรือไมในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  เพราะอะไร 

3. บทบาทและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.1 ปจจุบันผูเกี่ยวของในการวดัและประเมินผลมีใครบาง 
3.2 แตละฝายมีบทบาทอยางไร 
3.3 แตละฝายมีสวนรวมอยางไร 
3.4 ทานมีบทบาทอยางไร 
3.5 ทานมีสวนรวมอยางไร 
3.6 ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544  

ผูเกี่ยวของควรมีใครบาง  และควรมีบทบาทอยางไร 

3.7 จะมีปญหาและอุปสรรคหรือไมในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.8 ทานคิดอยางไรกับบทบาทและการมีสวนรวมของผูเกีย่วของในการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

4. องคประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

4.1 องคประกอบในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีอะไรบาง 

4.2 ข้ันตอนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 

4.3 ทานคิดอยางไรกับการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

นักเรียน 
 
ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1)  ขอมูลทัว่ไปของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ - สกุล…………………………………………………ระดับชั้นเรียน…………………………… 

มีพี่นอง………………….คน  เปนบุตรคนที่………อาชีพบิดา……………มารดา……………...... 

ระยะทางจากบานมาโรงเรียน……………………………………………………………………… 

2) ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ไดแก 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
1. สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

1.1 ครูมีการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนอยางไร 
1.2 มีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการวดัและประเมินผลในชั้นเรียนหรือไมอยางไร   ควรแกปญหาอยางไร 
1.3 คิดวาโรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหรือไม  อยางไร 
1.4 โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนหรือไม  อยางไร 
1.5 ตองการใหโรงเรียนพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหรือไม เพราะอะไร 

2. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  

2.1 นักเรียนเขาใจเกี่ยวกับการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544 หรือไม   ทราบไดอยางไร   มีลักษณะอยางไร    

2.2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีน 

 ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

2.3 มีความเปนไปไดหรือไมในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ที่โรงเรยีนนี้  เพราะอะไร 

บส 1.3 
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3. บทบาทและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.1 ปจจุบันผูเกี่ยวของในการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนมีใครบาง 
3.2 แตละฝายมีบทบาทอยางไร 
3.3 แตละฝายมีสวนรวมอยางไร 
3.4 นักเรียนมีบทบาทอยางไร 
3.5 นักเรียนมีสวนรวมอยางไร 
3.6 ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

ผูเกี่ยวของควรมีใครบาง  และควรมีบทบาทอยางไร 

3.7 จะมีปญหาและอุปสรรคหรือไมในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.8 นักเรียนคิดอยางไรกับบทบาทและการมีสวนรวมของผูเกีย่วของในการวัดและประเมนิผล

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

4. องคประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

4.1 องคประกอบในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีอะไรบาง 

4.2 ข้ันตอนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 

4.3 นักเรียนคิดอยางไรกับการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก 

ผูปกครอง 
 
 
ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1)  ขอมูลทัว่ไปของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ - สกุล……………………………………………………….อาชีพ…………………………… 

เปนผูปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียน……………………………..………………………………… 

ระยะทางจากบานมาโรงเรียน……………………………………………………………………… 

2) มีสวนรวมในกจิกรรมของโรงเรียน  ไดแก 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
1. สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 

1.1 การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนอยางไร  ทานทราบไดอยางไร 
1.2 มีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการวดัและประเมินผลในชั้นเรียนหรือไมอยางไร   ควรแกปญหาอยางไร 
1.3 คิดวาโรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหรือไม  อยางไร 
1.4 โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนหรือไม  อยางไร 
1.5 ตองการใหโรงเรียนพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนหรือไม เพราะอะไร 

2. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  

2.1 ทานเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2544 หรือไม   ทราบไดอยางไร   มีลักษณะอยางไร    

2.2 ทานมีความคดิเห็นอยางไรกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

2.3 มีความเปนไปไดหรือไมในการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ที่โรงเรยีนนี้  เพราะอะไร 

บส 1.4 
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3. บทบาทและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.1 ปจจุบันผูเกี่ยวของในการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนมีใครบาง 
3.2 แตละฝายมีบทบาทอยางไร 
3.3 แตละฝายมีสวนรวมอยางไร 
3.4 ทานมีบทบาทอยางไร 
3.5 ทานมีสวนรวมอยางไร 
3.6 ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  

ผูเกี่ยวของควรมีใครบาง  และควรมีบทบาทอยางไร 

3.7 จะมีปญหาและอุปสรรคหรือไมในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
3.8 ทานคิดอยางไรกับบทบาทและการมีสวนรวมของผูเกีย่วของในการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

4. องคประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

4.1 องคประกอบในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรมีอะไรบาง 

4.2 ข้ันตอนในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544  ควรเปนอยางไร 

4.3 ทานคิดอยางไรกับการพฒันาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้เรียนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
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แบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 

 
 

เรื่อง   

การพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลระดับช้ันเรียน                                         

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  :  กรณีศึกษา   

โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

 

โดย 

 

 

นางสาว    อังคณา  ตุงคะสมิต 

สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 

เร่ือง  การพฒันาระบบการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

        พทุธศักราช 2544  :  กรณีศึกษา  โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง  จังหวดัขอนแกน 

คําช้ีแจง 
แบบประเมินเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสาํหรับผูเชี่ยวชาญมี  4  ตอนดังตอไปนี้ 

 ตอนที่   1   ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 

 ตอนที่   2  แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชระบบ  (ใชประเมินคูมือการใชระบบทั้งฉบับ) 

ตอนที่   3  แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของระบบ  (ใชประเมินระบบใน 

คูมือการใชระบบฯ  ตอนที ่ 3  หนา  10  -  14  และตอนที่  4  หนา 15 -33   ) 

ตอนที่  4   แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบประเมินประสทิธิผล 

ของระบบ  ( ใชประเมินแบบประเมินประสทิธผิลของระบบในคูมือการใชระบบฯ  หนา  48 -51) 

โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความคิดเหน็ซึง่ตรงกับความคิดเห็นของทานในการ

ประเมินความเหมาะสมดังนี ้

มีความเหน็วา เหมาะสม   

หรือมีความเหน็วา  ไมเหมาะสม  กรุณาเขยีนสิ่งที่ควรปรบัปรุง 

และโปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองระดับความคิดเห็นดานความสอดคลองในการประเมิน

ความสอดคลอง  ซึ่งตรงกับความคิดเหน็ของทานดงันี ้

มีความเหน็วา สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน    +1   

มีความเหน็วา ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน      0   

มีความเหน็วา ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน     -1 

และถามีส่ิงทีท่านเหน็วาควรปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมประการใดกรุณาเขียนขอมลูลงใน

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูเชี่ยวชาญ 
1. ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………….. 

2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด…………………………………………………………………………..       

3. ตําแหนงทางวชิาการ…………………………………………………………………………… 

4. มีความเชี่ยวชาญดาน…………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  2  แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชระบบ 
ทานเหน็วาองคประกอบตาง ๆ ในคูมือการใชระบบการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  ตอไปนี้มีความเหมาะสมหรอืไม  อยางไร 

ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควร

ปรับปรุง 
ตอนที่  1  แนวคิดระบบการวัดและ
ประเมินผล ระดับชั้นเรียน 

   

1.1  ความสําคัญและความจําเปนของระบบ

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

1.2  วัตถุประสงคของระบบการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

1.3   ประโยชนของระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

ตอนที่  2  สภาพทัว่ไปของโรงเรียน            
              บานนาศรีดงเค็ง 

  …………………

………………… 

ตอนที่  3  ระบบการวัดและประเมนิผล 
              ระดับชั้นเรียน 

   

ความหมาย   ………………… 

……………….. 

หลักการของระบบ   …………………

………………… 

ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน    …………………

………………… 

ตอนที่   4  แนวปฏบัิติของโรงเรยีน    

4.1  แผนดําเนินงาน   ………………… 

4.2  คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

4.3  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระบบวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 
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ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สื่งที่ควร

ปรับปรุง 
ตอนที่  5   เครื่องมือที่ใชในการดาํเนนิการ    

บันทกึการประชุม  (บท 1) 

 

  …………………

…………………

………………… 

แบบสังเกตแบบมีโครงสราง (บก 3)   …………………

…………………

………………… 

แบบบันทกึขอมูลในการปฏิบัติของครู  (บบ 3) 

 

  …………………

…………………

………………… 

แบบบันทกึและสรุปผลการดาํเนนิงาน  (บบส 3)   …………………

…………………

………………… 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ (บป 2.1)   …………………

…………………

………………… 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (บส 3.1–บส 3.5)   …………………

…………………

………………… 

 

ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่   3  แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของระบบดานความเหมาะสม 
ทานเหน็วาองคประกอบตาง ๆ  ของระบบการวดัและประเมนิผลระดับชัน้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา        

ข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2544  ตอไปนีม้ีความเหมาะสมหรือไม  อยางไร   ( โปรดดูในคูมือการใชระบบฯ หนา  10  -14 ) 

ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควรปรับปรุง 

1. ระบบการวางแผน (P)    

   1.1  ข้ันวางแผน  (P)    

       1.1.1 ประชุมชี้แจงผูเกีย่วของ   ………………… 

………………… 

        1.1.2  ผูเกี่ยวของรวมกันศึกษาคูมือการ

ใชระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

       1.1.3  เสนอโครงการดําเนนิการตาม

ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

      1.1.4  แตงตั้งคณะกรรมการระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

      1.1.5  ชี้แจงบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการระบบวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

  …………………

…………………

………………… 

 1.2  ข้ันปฏิบัติ (A)    

     1.2.1  อภิปรายสภาพปจจุบันและปญหา

ดานการวัดและประเมนิผลระดับชั้นเรียนรวมกนั     

  …………………

………………… 

     1.2.2  กําหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ 

การสะทอนผลโดยยึดหลกัการวัดและประเมนิผล

ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2544 

  …………………

…………………

………………… 

     1.2.3  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติ  

ตรวจสอบและสะทอนผล 

  …………………

………………… 

     1.2.4  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ         

ตรวจสอบและสะทอนผล 

  …………………

………………… 

     1.2.5  สรุปเปนแผนปฏบัิติการ   …………………

………………… 
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ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควรปรับปรุง 

  1.3  ข้ันตรวจสอบ (O)     

     -  ตรวจสอบแผนการปฏบัิติที่รวมกนัสราง

ข้ึน  โดยการประเมินตามความเหมาะสมและ

เปนไปไดในการปฏิบัติ 

  …………………

…………………

………………… 

  1.4  ข้ันสะทอนผล (R)    

-  นําผลที่ไดจากขั้นตรวจสอบมาสะทอนผลให   

ผูเกี่ยวของทราบและรวมกนัปรับปรุงแกไขให

สมบูรณชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได 

  …………………

…………………

………………… 

2.  ระบบปฏบัิติการ  (A)    

  2.1  ข้ันวางแผน  (P)    

      2.1.1  ครูผูสอนประชุมชี้แจงทาํความ

เขาใจ ผูปกครองและนักเรียน    

  …………………

………………… 

      2.1.2  ครูผูสอน ผูปกครองและนักเรียน

รวมกันกําหนดแนวทางวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนและนําผลการประเมนิไปใชในการ

พัฒนาผูเรียนรวมกนั 

  …………………

…………………

…………………

………………… 

      2.1.3  ครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตร เขียน

แผนการจัดการเรียนรู  วางแผนวัดและประเมิน

ระดับชั้นเรียน  สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล

ตามแนวทางที่รวมกันกําหนดในขั้นวางแผน 

  …………………

…………………

…………………

………………… 

  2.2  ข้ันปฏิบัติ (A)    

     -  ครูผูสอนปฏิบัติการวดัและประเมินผล

ระดับชั้นเรียน 

  …………………

………………… 

  2.3  ข้ันตรวจสอบ (O)     

     -  ครูผูสอนตรวจสอบการวัดและประเมินผลที่

ปฏิบัติวาเปนไปตามแนวทางที่รวมกันกาํหนด

หรือไม  โดยตรวจสอบการปฏิบัติของตนและ

สอบถามนักเรียนและผูปกครอง 

  …………………

…………………

…………………

………………… 
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ความคิดเห็น  รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควรปรับปรุง 

  2.4  ข้ันสะทอนผล (R)    

     -  ครูผูสอนสะทอนผลทีไ่ดในขั้นตรวจสอบ

ใหผูเกี่ยวของทราบแลวทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติการวัดและประเมินผลของตน 

  …………………

…………………

………………… 

3.  ระบบตรวจสอบ  (O)    

  3.1  ข้ันวางแผน  (P)    

      3.1.1  ประชุมคณะกรรมการระบบวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อกําหนดแนวทางและ

ระยะเวลาในการประเมิน  

  …………………

…………………

………………… 

      3.1.2  เตรียมเครื่องมือทีใ่ชในการประเมิน    

  3.2  ข้ันปฏิบัติ (A)    

      -  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการ

วัดและประเมนิของครูผูสอนในระบบ 

ปฏิบัติการโดยใชแบบประเมินที่สรางขึน้ 

  …………………

…………………

………………… 

  3.3  ข้ันตรวจสอบ (O)     

      -  ตรวจสอบความเหมาะสมของ

กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนว

ทางการวัดและประเมินของครูผูสอนในขั้น

ดําเนนิการ 

  …………………

…………………

…………………

………………… 

  3.4  ข้ันสะทอนผล (R)    

     -  นําผลในขั้นตรวจสอบสะทอนผลให

คณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล

ระดับชั้นเรียนทราบ  ทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ 

  …………………

…………………

…………………

………………… 
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ความคิดเห็น  รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควรปรับปรุง 

4.  ระบบสะทอนผล  (R)    

   4.1  ข้ันวางแผน  (P)    

      4.1.1  ประชุมคณะกรรมการระบบการวัด

และประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อสะทอนผลที่

เกิดขึ้น           

  …………………

…………………

………………… 

     4.1.2  นําขอมูลที่ไดจากระบบติดตาม        

ตรวจสอบมารวมกนัวางแผนปรับปรุงแกไข 

  …………………

………………… 

  4.2  ข้ันปฏิบัติ (A)    

     4.2.1 ดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอมูลที่

ได 

  …………………

………………… 

     4.2.2 จัดทาํเอกสารรายงานผลให

ผูเกี่ยวของทราบ  

  …………………

………………… 

  4.3  ข้ันตรวจสอบ (O)     

      -  ตรวจสอบความถกูตองเหมาะสม

ครบถวนในกระบวนการปรับปรุง 

  …………………

………………… 

  4.4  ข้ันสะทอนผล (R)    

    - ทบทวนปรับปรุงตามผลที่ไดจากขัน้

ตรวจสอบ      

  …………………

………………… 

 

ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม……………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ดานความสอดคลอง 
ทานเหน็วาองคประกอบของระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐานตอไปนี้มีความสอดคลองกันในแตละขั้นตอนหรือไม  อยางไร  (โปรดดูในคูมือการใชหนา 10 -  14) 

ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน 
1 0 -1 

ระบบวางแผน (P)    

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบวางแผน (P) ไดแก 

ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

   

2. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นวางแผน    

3. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นปฏิบัติ    

4. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นตรวจสอบ    

5. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นสะทอนผล    

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบวางแผน    

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบวางแผน    

ระบบปฏิบัติการ (A)    

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบปฏิบัติการ (A) ไดแก 

ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

   

2. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นวางแผน    

3. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นปฏิบัติ    

4. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นตรวจสอบ    

5. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นสะทอนผล    

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบปฏิบัติการ    

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบปฏิบัติการ    

ระบบตรวจสอบ (O)    

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบตรวจสอบ (O) ไดแก 

ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

   

2. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นวางแผน    

3. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นปฏิบัติ    

4. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นตรวจสอบ    

5. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นสะทอนผล    
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ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน 
1 0 -1 

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบตรวจสอบ    

7. การกาํหนดระยะเวลาของระบบตรวจสอบ    

ระบบสะทอนผล (R)    

1. การกําหนดขั้นตอนของระบบสะทอนผล (R) ไดแก 

ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติ ข้ันตรวจสอบและขั้นสะทอนผล 

   

2. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นวางแผน    

3. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นปฏิบัติ    

4. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นตรวจสอบ    

5. กระบวนการดาํเนนิการของขั้นสะทอนผล    

6. การกําหนดเครื่องมือของระบบสะทอนผล    

7. การกําหนดระยะเวลาของระบบสะทอนผล    

 
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  4   แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบประเมินประสทิธผิล
ของระบบดานความเหมาะสม 

  ทานเหน็วาองคประกอบตาง ๆ ในแบบประเมินประสทิธิผลของระบบการวัดและประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ตอไปนี้มีความเหมาะสมหรือไม  อยางไร                       

(โปรดดูในคูมือการใชหนา 48 - 51) 

 

ความคิดเห็น รายการประเมิน 
เหมาะสม ไมเหมาะสม สิ่งที่ควรปรับปรุง 

1.  ดานความเปนประโยชน   …….………………

……………………… 

2.  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง   …….………………

……………………. 

3.  ดานความเหมาะสม   …….………………

……………………. 

4.  ดานความถูกตองและความ

นาเชื่อถือ 

  …….………………

…………………….. 

5.  ดานผลที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของ   …….………………

…………………….. 

     5.1  ความพึงพอใจ   …….………………

……………………. 

     5.2  การวดัและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

  …….………………

…………………….. 

 
ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ดานความสอดคลอง 
ทานเหน็วาองคประกอบตาง ๆ ของแบบประเมินประสทิธิผลของระบบการวัดและประเมินผล 

ระดับชั้นเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ตอไปนี้มีสอดคลองกนัในแตละขั้นตอน

หรือไม  อยางไร(โปรดดูในคูมือการใชหนา 48-51) 
 

ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน 
1 0 -1 

1.  ดานความเปนประโยชน    

2.  ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง    

3.  ดานความเหมาะสม    

4.  ดานความถูกตองและความนาเชื่อถือ    

5.  ดานผลที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของ    

     5.1  ความพึงพอใจ    

     5.2  การวดัและประเมินผลตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      

 

ความคิดเหน็/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 

 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน 
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แบบสังเกตระบบการวัดและประเมินผลในระดับชัน้เรียน 

 
วันเดือนป……………………………………………………..ชวงเวลาที่สังเกต……………………… 

รายวิชา……………………………………………ผูสอน……………………………………………… 

ผูสังเกต………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่  1   
คําชี้แจง    ใหผูสังเกตเขียนเครื่องหมาย   ลงใน           หนาขอความที่สังเกตพบและ เขียนบนัทกึ

ขอมูลลงในชองวางตามหวัขอกําหนดให 

 

วิธีการทีส่ังเกตพบ ชวงเวลาที่พบ ผลการดาํเนนิการ เครื่องมือที่ใชวัด
ประเมินผูเรยีน 

         การถามตอบ

ระหวางทํากิจกรรม

การเรียน 

     กอนเรียน        

     ระหวางเรียน     

     หลงัเรียน        

     อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

         การสนทนา

พบปะพูดคุย 

กับนักเรยีน 

     กอนเรียน   

     ระหวางเรียน     

     หลงัเรียน        

     อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

         การสนทนา

พบปะพูดคุยกบั

ผูเกี่ยวของกับผูเรียน 

       กอนเรียน 

       ระหวางเรียน     

       หลังเรียน       

       อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

         การสอบ 

ปากเปลาเพื่อประเมิน

ความรู ความเขาใจ

และทัศนคต ิ

      กอนเรียน  

      ระหวางเรยีน     

      หลงัเรียน        

      อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

 แบบสังเกต 

 แบบสัมภาษณ 

 แบบทดสอบ 

  แฟมสะสมงาน 

  โครงงาน 

  บันทกึของ           

  ผูเรียน 

  แบบฝกหัด 

  การบาน 

  แบบสอบถาม 

  ระเบียนสะสม 

  อ่ืน ๆ ไดแก 

…………………

…………………

…………………

………………… 

บก 1 
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วิธีการทีส่ังเกตพบ 

 
ชวงเวลาที่พบ 

 
ผลการดาํเนนิการ 

 
เครื่องมือที่ใชวัด
ประเมินผูเรยีน 

     การอานบนัทกึ

เหตุการณตาง ๆ ของ

ผูเรียน 

      กอนเรียน  

      ระหวางเรยีน     

      หลงัเรียน       

      อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

         การตรวจ

แบบฝกหัดและ        

การบาน พรอมทั้งให

ขอมูลปอนกลับ 

      กอนเรียน   

      ระหวางเรยีน     

      หลังเรียน       

      อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

        กําหนดภาระ

งานรายบุคคลหรือ

รายกลุม 

      กอนเรียน  

      ระหวางเรยีน     

     หลงัเรียน        

     อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

        การใหนกัเรียน

สาธิต 

 

     กอนเรียน   

     ระหวางเรียน     

     หลงัเรียน       

     อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

        การใหผูเรียนทาํ

โครงงาน 

      กอนเรียน 

      ระหวางเรยีน     

      หลงัเรียน        

      อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 

        การสังเกต

ผูเรียน 

 

     กอนเรียน           

     ระหวางเรียน     

     หลงัเรียน        

     อ่ืน ๆ………. 

................................

................................

................................

............................... 
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วิธีการทีส่ังเกตพบ ชวงเวลาที่พบ ผลการดาํเนนิการ 

         การสัมภาษณผูเรียน  

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        การตรวจผลงานผูเรียน 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        การใหผูเรียนรายงาน

ตนเอง 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        การทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        การสอบถาม 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        การเยี่ยมบาน 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        ใชระเบียนสะสม 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        ทําแฟมสะสมงาน 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        แบบทดสอบวัดความรู 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        แบบทดสอบวัดเจตคติและ

คานิยม 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 

        วิธีการอืน่ ๆที่สังเกตพบ 

โปรดระบุ 

……………………………… 

……………………………… 

 

    กอนเรียน       ระหวางเรียน   

    หลังเรียน       อ่ืน ๆ………. 

……………………………

……………………………. 
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ตอนที่  2   
คําชี้แจง    ใหผูสังเกตเขียนเครื่องหมาย   ลงใน           หนาขอความที่สังเกตพบและ เขียนบันทกึ

ขอมูลลงในชองวางตามหวัขอกําหนดให 
1.  เอกสารบนัทึกขอมลูสารสนเทศของนักเรยีนทีส่งัเกตพบ 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1)  

หลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

แบบแสดงผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค (ปพ.4) 

เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (ปพ.5) 

เอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 

ใบรับรองผลการศึกษา  (ปพ.7) 

เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 

  สมุดบันทกึผลการเรียนรู (ปพ.9) 

เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………………… 
2. การดําเนนิการเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลผูเรียน 

มีการวางแผนการประเมนิผูเรียน 

เปดโอกาสใหทุกฝายทีเ่กี่ยวของมีสวนรวม 

สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศกึษา 

เปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลดวยวิธีการทีห่ลากหลายเหมาะสม 

นําผลการประเมินพัฒนาผูเรียน 

นําผลการประเมินปรับปรุงการเรียนการสอน 

  การดําเนินการอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………… 
3.ปญหาดานการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่พบไดแก 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    อังคณา    ตุงคะสมิต 

วัน เดือน ปเกดิ    9   สิงหาคม  2516 

สถานที่เกิด    อ.เมือง  จ.อุดรธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน   แฟลตแกนคณู  มหาวิทยาลัยขอนแกน   

       อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน  อาจารย 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   สาขาวิชาสงัคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

     มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประวัติการศกึษา 
พ.ศ.2538    ศษ.บ.การประถมศึกษา (เกยีรตินิยมอนัดับ 1) 

     มหาวิทยาลยัขอนแกน 

พ.ศ.2541    ศษ.ม.สังคมศกึษา 

     มหาวิทยาลยัขอนแกน 

พ.ศ.2550    กศ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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